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Resumo 

O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas integra a realização de um estágio 

curricular com a duração de 6 meses, tempo que reparti pelas vertentes de farmácia comunitária 

e farmácia hospitalar.  

No contexto do estágio realizado em farmácia comunitária, neste relatório desenvolvo os 

conhecimentos e a experiência adquiridos na Farmácia da Misericórdia de Angra do Heroísmo, 

com a primeira parte em que descrevo o funcionamento geral e as atividades da farmácia e a 

segunda parte na qual apresento temas específicos na área da automedicação, sobre os quais 

dei formação à equipa e elaborei folhetos para os utentes, em sintonia com as necessidades 

expressas pela farmácia.  

Completo mais esta etapa da minha formação e concluo que os estágios curriculares 

realizados me permitiram não só aplicar os conhecimentos do plano de estudo multidisciplinar à 

realidade profissional, mas também aumentar o meu conhecimento e adquirir experiência nas 

tarefas inerentes ao ato farmacêutico, num ambiente enriquecido pelo contado com profissionais 

de saúde e com os utentes. 
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Introdução  

 A farmácia comunitária é um espaço de saúde de referência para os utentes pelo fácil 

acesso, pela proximidade e pela qualidade dos serviços farmacêuticos centrados na difusão de 

informação e de conselhos tendentes a assegurar o uso racional dos medicamentos e produtos 

de saúde [1].  

 O farmacêutico comunitário é um agente de saúde habilitado a orientar o utente na 

gestão da terapêutica, na administração de medicamentos, na determinação de parâmetros 

bioquímicos e fisiológicos, na identificação de pessoas em risco, na deteção precoce de diversas 

doenças e na promoção de estilos de vida saudáveis [1].  

 

PARTE I – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA FARMÁCIA 

1. Farmácia da Misericórdia de Angra do Heroísmo  

 A Santa Casa da Misericórdia de Angra do Heroísmo (SCMAH) tem como missão a 

prática de solidariedade social desenvolvendo intervenções centradas no indivíduo, na família e 

na comunidade por meio de atividades nas áreas dos cuidados de saúde e bem-estar, 

reabilitação, inserção e reinserção social, formação e qualificação profissional. É uma instituição 

multifacetada que integra valências como: a Escola Profissional; o Centro de Dia Especializado 

para Pessoas com Demência; a Fisioterapia; o Lar de Idosos; a Unidade de Cuidados Integrados; 

a instituição de crédito Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo; a Farmácia da 

Misericórdia de Angra do Heroísmo (FMAH); a Farmácia de São Mateus e o estabelecimento de 

venda de Medicamentos não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM) Medicórdia [2]. 

 A FMAH está em funcionamento desde 1791, localiza-se no centro de Angra do 

Heroísmo com o horário de 2ª a 6ª feira das 8:30h às 19:00h e ao sábado das 9:00h às 12:00h 

e tem um Posto Farmacêutico na Vila de São Sebastião desde 1995 aberto de 2ª a 6ª feira das 

9:00h às 12:00h e das 13:30h às 18:00h e ao sábado das 9:00h às 12:00h [3].  

 

1.1 Plano de estágio em Farmácia Comunitária  

 Realizei o meu estágio na FMAH durante 4 meses (de 2 de novembro de 2017 a 28 de 

fevereiro de 2018) com um horário diário das 9:00h às 18h00h sob a orientação da Dra. Catarina 

Correia. No início foram-me mostrados os diferentes espaços da farmácia, indicados os serviços 

prestados e as funções de cada membro da equipa; no decorrer do estágio tomei conhecimento 

do que se faz, porque se faz, como se faz e quando se faz cada uma das tarefas que realizei, 

desde o aprovisionamento e armazenamento, à dispensa de medicamentos e produtos 

farmacêuticos e à prestação de serviços farmacêuticos. Apresento o cronograma das atividades 

realizadas no estágio na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Cronograma das atividades realizadas no estágio. 

Atividades Realizadas 
Meses 

Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro 

Aprovisionamento e 
Armazenamento de 

medicamentos 
X X X X 

Receção de encomendas X X X X 

Controlo de Prazos de 
Validade 

X X X X 

Devoluções X    

Organização e Conferência 
de Receituário 

X X X X 

Prestação de Serviços    X X X 

Atendimento ao Público e 
Aconselhamento 

Farmacêutico  
 X X X 

Tema I   X  

Tema II    X 

Tema III    X  

 

1.2 Organização do espaço físico 

 O espaço exterior da FMAH encontram-se afixadas informações relativas ao nome da 

diretora técnica, ao horário de funcionamento, às farmácias de serviço permanente e identifica-

se com o símbolo «cruz verde» que permanece iluminado nos turnos de serviço permanente, 

ininterruptamente, desde a hora de abertura até́ à hora de encerramento do dia seguinte [4]. 

 

 

Figura 1 - Fachada exterior da FMAH. 
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 As instalações da FMAH cumprem as Boas Práticas Farmacêuticas para a Farmácia 

Comunitária da Ordem dos Farmacêuticos, uma vez que garantem a segurança, conservação e 

preparação dos medicamentos; bem como a acessibilidade, comodidade e privacidade de todos 

os potenciais utentes, incluindo crianças, idosos e cidadãos portadores de deficiência.  

 Concretamente, a FMAH dispõe de: uma área de atendimento ampla com 5 balcões; 2 

gabinetes de aconselhamento para qualquer situação que requeira a salvaguarda da privacidade 

do utente (determinação de parâmetros bioquímicos e fisiológicos, consultas de nutrição, 

aconselhamento dermatológico), e um dos gabinetes integra o laboratório; um gabinete da 

direção técnica; um gabinete para conferência de receituário e outras tarefas administrativas; um 

armazém para receção e armazenamento de medicamentos e produtos farmacêuticos; e um 

espaço de descanso para os colaboradores. 

 

1.3 Recursos Humanos 

 A equipa da FMAH é composta por 2 farmacêuticas, 3 técnicos de farmácia, 4 técnicos 

auxiliares de farmácia, 1 fiel de armazém, 1 auxiliar de serviços gerais e 1 estafeta. Todos 

trabalham devidamente identificados mediante o uso de um cartão, contendo o nome e o 

respetivo título profissional. É uma equipa motivada, organizada, com elevadas competências 

técnico-científicas, aliada a uma ótima gestão, que cria um ambiente de segurança e familiar 

para os utentes.  

 

1.4 Sistema Informático  

 O Sifarma 2000, da Glintt é o sistema operativo que auxilia as tarefas na farmácia, afirma-

se como uma ferramenta de gestão (ex: gestão de stocks e encomendas) e de atendimento, 

fornece informação científica que permite um melhor aconselhamento farmacêutico ao utente.  

 

1.5 Serviços Prestados  

 O serviço basilar da FMAH é a dispensa, indicação e aconselhamento de medicamentos 

e de produtos farmacêuticos tendo por base o seu uso racional [3]. Outros serviços farmacêuticos 

prestados são: a determinação de parâmetros bioquímicos (glicémia, colesterol total, 

triglicerídeos), a medição de parâmetros fisiológicos (pressão arterial, peso, altura, índice de 

massa corporal, massa gorda), a administração de injetáveis e os aconselhamentos nutricional 

(colaboração com a Farmodietica) e dermatológico (equipamento dermatológico Antiaging SD).  

 No plano de gestão de resíduos elaborado pela técnica de segurança no trabalho da 

SCMAH consta a gestão dos diferentes tipos de resíduos na farmácia, nomeadamente os 

medicamentos fora de prazo, inutilizados ou terapêuticas suspensas são depositados no 

VALORMED e os resíduos biológicos e corto-perfurantes são segregados e recolhidos pela 

AZORMED. Estes procedimentos contribuem para a segurança dos cidadãos e preservação do 

meio ambiente, reduzindo o impacto que estes resíduos têm quando colocados no lixo normal 

[5].  
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1.6 Fontes de Informação  

 O farmacêutico é um profissional de saúde que necessita de estar constantemente 

atualizado a nível científico, ético e legal, de modo a garantir uma prestação de serviço eficiente 

e seguro. Para tal, é necessário conhecer as diferentes fontes de informação úteis a 

esclarecer/atualizar os conhecimentos, tais como: Prontuário Terapêutico, Farmacopeia 

Portuguesa, Legislação Farmacêutica, Formulário Galénico Português, normas informativas da 

Direção Geral de Saúde (DGS) e as circulares informativas da Associação Nacional de 

Farmácias (ANF). Aquando de um atendimento ou para uma consulta rápida pode-se recorrer à 

informação científica disponibilizada pelo Sifarma 2000 e os Resumos das Características do 

Medicamento (RCM), disponibilizados pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de 

Saúde (INFARMED).  

 

2. Aprovisionamento e Armazenamento de Medicamentos e Produtos 

de Saúde  

 A otimização contínua dos processos de aquisição visa conciliar a disponibilidade dos 

medicamentos e produtos de saúde aos utentes nas melhores condições comerciais possíveis 

para a farmácia. Até ao processo de dispensa é imprescindível manter os medicamentos e 

demais produtos fornecidos em bom estado de conservação com aplicação das técnicas de 

gestão para armazenamento, incluindo as Boas Práticas de acondicionamento e de controlo de 

temperatura e humidade. 

 

2.1 Aprovisionamento de Medicamentos e Produtos de Saúde 

 A FMAH aprovisiona-se por via de distribuidores por grosso ou por aquisição direta a 

laboratórios. A grande maioria das compras da farmácia é assegurada pelos distribuidores 

Urialdo Bettencourt Lda. e Oliveira Leitão & Pena S.A., ambos com armazém na ilha Terceira; e 

pela Alliance Healthcare, na ilha de São Miguel. No entanto, dado o elevado número de 

distribuidores na ilha Terceira e visto que nenhum representa todos os laboratórios necessários 

ao aprovisionamento da farmácia, são realizadas diariamente encomendas de reposição de 

stock para seis distribuidores diferentes, o que torna a tarefa de aprovisionamento e de entrada 

de encomendas mais morosa. Os critérios considerados na seleção do distribuidor são: a 

disponibilidade do produto, as condições comerciais (bónus/desconto) e a rapidez de entrega.  

 O Sifarma 2000 possibilita a realização dos seguintes tipos de encomendas: 

 Diárias - geradas com base no stock mínimo, no stock máximo e no fornecedor que 

estão definidos na ficha de produto que quando atinge o stock mínimo é 

automaticamente proposto para uma encomenda que é analisada antes de ser 

enviada para o distribuidor; 

 Manuais - elaboradas geralmente para os produtos que não são comtemplados nas 

encomendas diárias (campanhas);  
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 Instantâneas – realizadas geralmente durante o atendimento para produtos que não 

estão disponíveis na farmácia, permite verificar a disponibilidade do produto, a hora 

prevista de entrega na farmácia e o preço de venda à farmácia (PVF). 

 Pontualmente realizam-se encomendas de produtos por telefone aos fornecedores. Este 

modo de encomenda está sujeito a erros de comunicação, sendo geralmente utilizado apenas 

para verificar a disponibilidade do produto tal como a hora de entrega do mesmo.  

 Durante o período de estágio tive a oportunidade de assistir à realização de encomendas 

diárias e de realizar, por várias vezes, encomendas manuais, instantâneas e por telefone.  

 

2.1.1 Receção de Encomendas 

 O primeiro cuidado a ter no processo de receção de encomendas consiste em verificar 

esta se destina à FMAH através da identificação que consta na fatura ou guia de remessa que a 

acompanha. De seguida, separam-se imediatamente os produtos termolábeis para a prateleira 

do frigorífico identificada com o aviso “produtos a aguardar receção”.  

 As encomendas da farmácia são rececionadas no sistema informático e nele 

identificadas pelo número de fatura/guia de remessa do fornecedor, a sua conferência implica a 

verificação dos seguintes critérios: se o produto corresponde ao encomendado, na quantidade 

encomendada; o estado da embalagem; o prazo de validade (PV); o Preço de Venda à Farmácia 

(PVF); o preço de venda ao público (PVP) ou a margem de comercialização; e se foi adquirido 

com condições comerciais. Se os produtos foram corretamente faturados pelo fornecedor e 

conferidos pela farmácia, o valor da fatura corresponderá ao valor total da encomenda no Sifarma 

2000. 

Por último, é também da responsabilidade de quem receciona a encomenda etiquetar com o 

PVP os produtos de venda livre expostos na área de atendimento com acesso direto ao utente 

sem ocultar nenhuma informação importante (lote, o PV, o modo de utilização e a composição), 

e segregar a guia de requisição que acompanha as encomendas de medicamentos psicotrópicos 

e estupefacientes, a que o Sifarma 2000 atribui um número sequencial de entrada.   

 Durante o estágio realizei a receção de encomendas, a organização/conferência das 

faturas segundo o resumo de faturação mensal dos fornecedores antes de envio para pagamento 

à contabilidade e a transferências de medicamentos e produtos de saúde para diferentes 

localizações.  

 

2.2  Armazenamento de Medicamentos e Produtos de Saúde 

 As condições de armazenamento dos medicamentos e produtos farmacêuticos devem 

garantir a sua boa conservação; os medicamentos termolábeis são armazenados a uma 

temperatura entre os 2ºC e 8ºC, sem condensação de humidade; os restantes medicamentos 

são armazenados entre os 15ºC e 25ºC e com humidade máxima de 55%, protegidos da luz solar 

e com uma ventilação adequada. As condições são controladas 2 vezes por dia na FMAH com 

registo dos valores de 4 termo-higrómetros distribuídos pelos locais de armazenamento (2 nos 
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frigoríficos, 1 no armazém e 1 na área de atendimento). Todas as condições de armazenamento 

e conservação dos medicamentos e produtos farmacêuticos na FMAH cumprem as Boas 

Práticas Farmacêuticas para a farmácia comunitária da Ordem dos Farmacêuticos [4].   

 A organização geral de medicamentos e produtos de saúde é feita de forma a separar 

os medicamentos genéricos (MG), que estão em prateleiras do armazém adjacentes à área de 

atendimento, dos medicamentos éticos, que estão guardados em gavetas específicas de acordo 

com a forma farmacêutica (adesivos transdérmicos, colírios, produtos de uso retal e vaginal, 

ampolas, comprimidos, pomadas/cremes e soluções de uso externo) ou por grupo terapêutico 

(anticoncecionais, disfunção eréctil, produtos de higiene oral e produtos veterinários).  

 Todos os produtos de dermocosmética, higiene oral, dietéticos, puericultura, MNSRM, 

perfumaria e alguns suplementos alimentares encontram-se expostos na área de atendimento. 

Por sua vez, os estupefacientes e psicotrópicos encontram-se armazenados em cofre com 

fechadura de segurança, de acordo com a legislação em vigor [6,7]. 

 O armazenamento dos medicamentos e produtos farmacêuticos em cada um dos seus 

lugares é feito tendo por base a aplicação sequencial dos seguintes critérios: a ordem alfabética, 

a dosagem, a quantidade da embalagem, a forma farmacêutica (FF) e o PV pelo princípio First 

Expired, First Out (FEFO).    

 O armazenamento dos medicamentos e produtos farmacêuticos durante o estágio 

permitiu-me ter contato com os diversos produtos existentes na farmácia e ganhar confiança no 

processo de atendimento ao público. 

 

2.3 Controlo dos Prazos de Validade 

 O controlo dos PV começa na receção das encomendas através da atualização no 

sistema informático dos produtos rececionados com PV menor do que o existente na farmácia. 

É prática contínua na FMAH, no início de cada mês proceder à impressão de uma listagem dos 

medicamentos e produtos farmacêuticos cujo PV termina nos 3 meses seguintes. Da emissão 

dessa listagem resultam os produtos a devolver aos fornecedores.  

 Com o objetivo de diminuir o número de produtos devolvidos, emitem-se e analisam-se 

listagens de controlo de PV semestrais para que a sua dispensa seja prioritária ou para que 

sejam escoados ao abrigo de campanhas promocionais.  

 Ao longo do estágio, efetuei o controlo de PV mensais e semestrais, e a atualização dos 

PV no sistema informático.  

 

2.4 Devoluções 

 Os motivos mais frequentes para devolução de medicamentos e produtos de saúde são: 

PV reduzido, produto danificado, recolha de produtos pelo INFARMED/laboratório e por alguma 

situação de divergência na encomenda. A nota de devolução é fornecida pelo sistema informático 

e da qual constam a identificação do fornecedor, dos produtos a devolver e o motivo da 

devolução.  



 
Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia da Misericórdia de Angra do Heroísmo 

7 
 

 A devolução pode ou não ser aceite pelo fornecedor. No caso de ser aceite pelo 

fornecedor, procede-se à sua regularização por nota de crédito ou por troca do produto. No caso 

de não ser aceite pelo fornecedor procede-se à quebra dos produtos.  

 Ao longo do estágio, tive a oportunidade de acompanhar a realização de devoluções e 

regularização de devoluções.  

 

3. Dispensa de Medicamentos  

 A dispensa/cedência de medicamentos engloba dois passos fundamentais: a avaliação 

da medicação e a dispensa acompanhada de toda a informação necessária para um uso racional 

do medicamento. A avaliação da medicação é feita com o objetivo de aumentar a segurança e 

eficácia das terapêuticas instituídas pelo médico prescritor. A cedência de medicamentos pode 

ser feita mediante uma receita médica, automedicação ou por indicação farmacêutica [4].  

 Segundo o Estatuto do Medicamento, os medicamentos classificam-se em [8]: 

 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM); 

 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica (MNSRM). 

 

3.1 Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

 Os MSRM são todos aqueles que, direta ou indiretamente, possam constituir um risco 

para a saúde do utente, ou quando se destinam a ser administrados por via parentérica (injetável) 

[8]. Os MSRM têm um PVP definido, inscrito na embalagem do medicamento, igual para todas 

as farmácias, cuja margem difere tendo em consideração os escalões de preços estabelecidos 

por lei [9].  

 Atualmente coexistem 3 tipos de receita médica: a receita médica eletrónica (RME) 

desmaterializada (receita sem papel), a RME materializada (receita com papel) e a receita 

manual. O modelo da RME materializada e da receita manual [10].  

 A prescrição de medicamentos, incluindo medicamentos estupefacientes e psicotrópicos, 

tem de ser efetuada por meios eletrónicos, conforme o estabelecido na legislação em vigor, 

aumentando a segurança no processo de prescrição e de dispensa [11,12]. Apenas por motivos 

de falência informática, inadaptação do prescritor, prescrição do domicílio ou prescrição até 40 

receitas por mês, é que é permitida a prescrição em receitas manuais.  

 Existem 2 tipos de RME materializada: a não renovável, que contém medicamentos que 

se destinam a tratamentos curtos e tem uma validade de 30 dias; a renovável, que tem 3 vias 

contendo medicamentos para um tratamento prolongado e uma validade de 6 meses, em ambos 

os casos definidos na legislação em vigor [13,14].  

 Os medicamentos devem ser prescritos pela sua Denominação Comum Internacional 

(DCI), FF, dosagem, dimensão e número de embalagens e posologia. Normalmente, a receita 

tem o Código Nacional para a Prescrição Eletrónica de Medicamentos (CNPEM), que agrupa os 

medicamentos por grupo homogéneo (GH) e dimensão da embalagem, ou o Código Nacional do 

Medicamento (CNP), que é traduzido pelo DCI, possibilitando a dispensa de MG [15].  
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 Existem exceções à prescrição por DCI que são justificações técnicas identificadas na 

prescrição: alínea a – margem ou índice terapêutico estreito, em que esta justificação está 

limitada a um conjunto de medicamentos identificado pelo INFARMED; alínea b – reação 

adversa prévia, aplicando-se apenas em situações de reações adversas reportadas ao 

INFARMED; e a alínea c – continuidade de tratamento superior a 28 dias, permitindo ao utente 

optar por medicamentos com a mesma DCI, FF, dosagem e tamanho de embalagem similares 

ao prescrito, desde que seja de preço igual ou inferior [15].  

 Nas RME e manuais podem ser prescritos no máximo quatro medicamentos distintos ou 

quatro embalagens por receita, sendo que o máximo por medicamento são duas embalagens, 

exceto nos casos de medicamentos prescritos sob a forma de unidose, no qual podem ser 

prescritas até quatro embalagens do mesmo medicamento [13,15]. Existem 

medicamentos/produtos que devem ser prescritos isoladamente, existindo prescrições médicas 

para esse fim: RN – prescrição de medicamentos; RE – prescrição de psicotrópico e 

estupefacientes sujeitos a controlo; MM – prescrição de medicamentos manipulados; MA – 

prescrição de medicamentos alergénicos destinados a um doentes específico; UE – prescrição 

de medicamentos para aquisição noutro Estado-membro; MDT – prescrição de produtos 

dietéticos; MDB – prescrição de produtos par autocontrolo da diabetes mellitus; CE – prescrição 

de câmaras expansoras; e OUT – prescrição de outros produtos (ex.: produtos cosméticos, 

suplementos alimentares) [15,16].  

 Associada à RME vem uma guia de tratamento para o utente, que inclui orientações 

terapêuticas, que permitem aumentar a qualidade da prescrição. A guia de tratamento também 

contêm informações relativas ao medicamento prescrito como a DCI ou nome comercial, 

dosagem, FF, tamanho da embalagem, posologia, plano de comparticipação se aplicável e os 

encargos para o utente tendo em conta as condições de prescrição. A guia de tratamento por ser 

um documento de caráter pessoal e intransmissível, deve ser devolvida ao utente no final da 

dispensa [15].  

 O farmacêutico possui competências para selecionar medicamentos do mesmo GH e, 

quando aplicável, é de carater obrigatório informar o utente sobre a existência de MG. Os MG 

são medicamentos com a mesma composição qualitativa e quantitativa em substâncias ativas, a 

mesma FF e cuja bioequivalência com o medicamento de referência já foi demonstrada por 

estudos de biodisponibilidade [8,17].  

 O Sistema de Preços de Referência (SPR) compreende os medicamentos 

comparticipados, prescritos no âmbito do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e para os quais já 

existem MG autorizados, comparticipados e comercializados. O SPR determina o valor máximo 

a ser comparticipado por cada regime de comparticipação calculado sobre o preço de referência 

ou igual ao PVP do medicamento [18]. O preço de referência para cada GH corresponde à média 

dos cincos PVP mais baixos praticados no mercado [19].  

 Durante a dispensa, a abordagem inicial ao utente é essencial para uma boa adesão 

terapêutica tal como um uso racional dos medicamentos. Neste sentido, é necessário reforçar o 

modo de administração e a posologia, sendo por vezes importante escrever a posologia na 
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embalagem do medicamento. Quando se trata de medicamentos de uso crónico há que fazer 

uma reavaliação de modo a perceber se existe algum problema associado ao medicamento ou 

se a posologia não é a correta.  

 Por vezes surgem na farmácia utentes que possuem uma terapêutica de longa duração 

e que naquele momento não têm receitas médicas. Nestas situações e tendo em conta a 

frequência com que o utente frequenta a farmácia, realiza-se uma venda suspensa, em que o 

utente paga na totalidade o medicamento, tendo 60 dias para regularizar a venda com uma 

receita médica. Aquando da regularização o valor correspondente à comparticipação é-lhe 

devolvido.  

 Por fim, realiza-se a verificação do receituário médico, sendo esta de acordo com o 

Manual de Relacionamento das Farmácias da RAA com o Centro de Conferência de Faturas 

(CCF). Os critérios a considerar durante o processo de validação do receituário médico, para 

efeitos de comparticipação, são: número da receita legível, identificação do utente, número de 

beneficiário do utente, regime especial de comparticipação (se aplicável), entidade financeira 

responsável pela comparticipação, identificação do médico prescritor e do local de prescrição, 

data de prescrição e assinatura manuscrita do médico. No caso de receita manual, esta não deve 

ter rasuras ou caligrafias e cor de caneta diferente [16].  

 Ao longo do estágio, tive oportunidade de contatar com os três tipos de receita médica. 

Aquando da dispensa tentei sempre ser explícita e esclarecer as dúvidas do utente. Para além 

disso reforcei a posologia e a importância da adesão à terapêutica. 

 

3.1.1 Psicotrópicos e Estupefacientes  

 Os fármacos psicotrópicos e estupefacientes estão normalmente associados à prática 

de crimes e ao consumo de drogas, mas são também utilizados como medicamentos na 

terapêutica de diversas doenças. Atuam diretamente no Sistema Nervoso Central (SNC) e são 

frequentemente utilizados como analgésicos em doenças do foro oncológico ou psiquiátrico. 

Apesar dos benefícios destas substâncias, elas podem causar dependência física e psíquica 

[20]. Por estarem associados atos ilícitos são alvo de muita atenção por parte das autoridades 

competentes [20]. Nos Açores a autoridade competente é a Direção Regional da Saúde (DRS).  

 Todos os medicamentos que contenham substância ativas classificadas como 

estupefacientes ou psicotrópicos constam nas tabelas I e II da respetiva legislação. Na dispensa 

de tipo de medicamentos, e independentemente do tipo de receita médica, é necessário recolher 

a identificação do utente e do adquirente, a cópia da receita (no caso da receita manual e 

materializada) e o número de saída do estupefaciente/psicotrópico [13]. No fim de casa mês, 

ordena-se os registos de saída de estupefacientes/psicotrópicos, emite-se a listagem de saídas 

mensais e procede-se a uma análise comparativa entre a respetiva listagem de saídas, as cópias 

das receitas (manuais e materializadas) e os registos de saída. As cópias das receitas médicas 

têm de ser mantidas em arquivo na farmácia por 3 anos [13]. Anualmente, é então emitido o 

balanço dos estupefacientes e psicotrópicos.  
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3.1.2 Comparticipação  

 O regime de comparticipação do Estado no preço dos medicamentos é atualmente 

estabelecido na lei, relativa ao regime geral ou especial [21,22]. O regime geral de 

comparticipação realiza-se segundo um sistema de escalões, em que o Estado paga uma 

percentagem do PVP de cada medicamento, dependendo da classificação farmacoterapêutica. 

Os escalões são [22,23]:  

 Escalão A: comparticipação de 90% em medicamentos para o SNC, hormonas e 

medicamentos usados no tratamento de doenças endócrinas, medicamentos usados em 

afeções oculares e medicamentos antineoplásicos e imunomoduladores; 

 Escalão B: comparticipação de 69% em medicamentos anti-infeciosos, medicamentos 

para o aparelho cardiovascular, sangue, aparelho respiratório, aparelho digestivo, 

aparelho geniturinário, aparelho locomotor e hormonas e medicamentos usados no 

tratamento de doenças endócrinas; 

 Escalão C: comparticipação de 37% em medicamentos para o SNC, digestivo, 

geniturinário, locomotor, antialérgicos, nutrição e metabolismo, corretivos da volémia e 

das alterações eletrolíticas, medicamentos usados em afeções cutâneas, 

otorrinolaringológicas, oculares, intoxicações, vacinas e imunoglobulinas; 

 Escalão D: comparticipação de 15%, por exemplo em medicamentos em avaliação após 

pedido de comparticipação, tendo assim uma comparticipação transitória.  

 O regime especial de comparticipação pode ser realizado em função dos beneficiários 

(pensionistas) ou das patologias/grupos especiais de utentes. A presença da letra “R” nas 

receitas médicas é sinónimo que o utente é pensionista abrangido pelo regime especial de 

comparticipação. Para os pensionistas que têm um rendimento inferior ao Rendimento Mínimo 

Nacional, os medicamentos do Escalão A têm um acréscimo de 5% na sua comparticipação e 

os restantes Escalões têm um acréscimo de 15%. No caso de medicamentos genéricos, estes 

são comparticipados a 100% para todos os escalões [22].  

 A comparticipação em função das patologias/grupos especiais de utentes, refere-se a 

patologias definidas por despachos/diplomas do SNS. As patologias especiais abrangidas por 

este regime de comparticipação são: Paramiloidose, Lúpus, Hemofilia, Hemoglobinopatias, 

Doença de Alzheimer, Psicose Maníaco-Depressiva, Doença Inflamatória Intestinal, Artrite 

Reumatoide Espondilite Anquilosante, Dor oncológica moderada a forte, Dor crónica não 

oncológica moderada a forte, Psoríase, Ictiose e Procriação Medicamente Assistida [22]. A DRS 

instituiu um novo despacho para comparticipação para os utentes portadores da doença de 

Machado-Joseph, por esta doença ter uma elevada expressão na Região Autónoma dos Açores 

(RAA).  

 Tudo o que seja medicamentos manipulados, produtos destinados ao autocontrolo da 

Diabetes Mellitus e produtos dietéticos com carácter terapêutico têm um regime específico de 

comparticipação [13].  
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3.1.3 Conferência de Receituário e Faturação  

 As receitas são organizadas de acordo com os organismos de comparticipação e por 

lotes, que são constituídos por 30 receitas ordenadas de modo crescente. Até ao décimo dia do 

mês subsequente ao receituário, este é enviado para o CCF dos Açores. As receitas devem se 

fazer acompanhar com o respetivo verbete de identificação do lote, relação resumo de lotes e 

fatura mensal de medicamentos, com o código da farmácia e o número de volumes correspondes 

[16]. No portal do CCF é emitido o comprovativo de receção da faturação, obtendo-se os 

resultados do processo de conferência no vigésimo quinto dia de cada mês [16].  

 Quando são detetadas irregularidades/erros no receituário, este é devolvido para 

possível correção e reintegração no receituário do mês da receção. Para regularização da 

faturação, procede-se à emissão de notas de crédito ou débito, com o intuito de regularizar os 

erros e as diferenças identificadas.  

 A Saudaçor é a entidade administrativa responsável pelo CCF dos Açores, que promove 

a redução dos erros de prescrição, a redução dos gastos e a agilização e uniformização dos 

procedimentos de conferência.  

 Durante o período de estágio tive oportunidade de acompanhar/participar em todo o 

processo de conferência de receituário e a sua respetiva faturação. 

 

3.2 Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica  

 Os MNSRM são todos aqueles que não preenchem nenhuma das condições de MSRM, 

sendo dispensado sem receita médica. A aquisição de um MNSRM pode ser por automedicação 

ou indicação farmacêutica. A automedicação caracteriza-se pela seleção e utilização de MNSRM 

pelos utentes, de forma responsável, com o intuito de tratar condições ou sintomas 

autorreconhecidos ou autodiagnosticados, sendo estes passageiros e sem gravidade [24,25].  

 A utilização de MNSRM é, hoje em dia, uma prática integrante do nosso sistema de 

saúde, permitindo uma maior autonomia da população na gestão da sua saúde. É importante 

tomar medidas para que a automedicação seja a mais segura e eficaz possível. Como tal, 

considera-se o farmacêutico um agente com possibilidade de intervenção nesse campo, pela 

sua capacidade em educar e informar os doentes e consumidores, conferindo-lhes a 

responsabilidade da sua saúde e do êxito do tratamento [26]. Posto isto, é de extrema 

importância que a prática de automedicação esteja limitada a situações específicas e bem 

definidas, devendo a utilização de MNSRM ser por um período limitado [27]. Na lei atual sobre 

este tema, estão descritas as situações passiveis de automedicação (Anexo I), estando estas 

divididas por sistemas: digestivo, respiratório, cutâneo, nervoso, muscular/ósseo, ocular, 

ginecológico, vascular e geral [26].  

 Durante a dispensa de MNSRM, é importante que o farmacêutico estabeleça uma 

comunicação adequada com o utente, de modo a perceber para quem o medicamento se destina, 

qual o problema de saúde, quais os sintomas e a duração dos mesmos, se já fez alguma 

medicação, se tem algum problema de saúde, para o qual faz medicação, de modo a evitar-se 
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interações medicamentosas e perceber a gravidade da situação de forma a reencaminhar ou não 

para o médico. O diálogo é o melhor meio para auxiliar o utente na melhor opção terapêutica.  

 Dentro da classe dos MNSRM existem os MNSRM de dispensa exclusiva em farmácia 

(MNSRM-EF), que se tratam de medicamentos cuja dispensa exige intervenção farmacêutica e 

aplicação de protocolos de dispensa [28]. 

 

3.3 Dispensa de Produtos de Saúde e Bem-estar 

3.3.1 Medicamentos Manipulados  

 Os medicamentos manipulados podem ser classificados como Fórmulas Magistrais ou 

Preparados Oficinais. Estes são classificados como Fórmulas Magistrais quando são preparados 

segundo uma receita médica, destinados a um doente específico e são classificados como 

Preparados Oficinais quando o medicamento é preparado segundo indicações de uma 

Farmacopeia ou Formulário [29].  

 Quando um médico prescreve uma Fórmula Magistral, este deve certificar-se da 

segurança e eficácia do manipulado, verificando a possibilidade de interações que coloque a 

ação do medicamento ou a segurança do utente em causa. Do farmacêutico é responsabilidade 

a preparação e dispensa do manipulado, garantindo a qualidade e segurança deste, quanto à 

dosagem e interações [29].  

 Por questões de proteção da saúde pública, o INFARMED definiu todas as substâncias 

cuja utilização na preparação e prescrição de medicamentos manipulados não é permitida [29].  

 Existem determinados medicamentos manipulados que são comparticipados pelo SNS 

quando há inexistência no mercado de especialidade farmacêutica com igual substância ativa, 

na FF pretendida, existência de lacuna terapêutica a nível dos medicamentos preparados 

industrialmente e necessidade de adaptação de dosagens ou FF às carências terapêuticas de 

populações específicas, como na geriatria e pediatria [29].  

 Tendo em conta a dificuldade para aquisição de determinadas matérias-primas 

associada a uma reduzida prescrição de medicamentos manipulados na ilha Terceira, durante o 

meu estágio, na FMAH, não realizei preparações de medicamentos manipulados.  

 

3.3.2 Dispositivos Médicos  

 Um dispositivo médico é definido como “qualquer instrumento, aparelho, equipamento, 

software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em combinação”, em seres humanos com 

o fim de prevenir, diagnosticar ou tratar um problema de saúde, em que os seus fins são 

alcançados por mecanismos que não se traduzem por ações farmacológicas, metabólicas ou 

imunológicas, distinguindo-se desta forma dos medicamentos [30,31].  

 Os dispositivos médicos podem ser classificados em classes de risco tendo em conta a 

duração de contato do dispositivo com o corpo humano, a invasibilidade e a anatomia afetada 

pelo uso do dispositivo: classe I (baixo risco), classe IIa (baixo médio risco), IIb (alto médio risco) 

e III (alto risco) [31].  
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 Todos os dispositivos médicos presentes na farmácia possuem a marcação CE, o que 

garante que o dispositivo médico se encontra em conformidade com os requisitos legais. A 

marcação CE é então um pré-requisito para a colocação, do dispositivo, no mercado Europeu 

[31].  

 A FMAH tem uma grande variedade de dispositivos médicos, sendo os mais procurados 

as seringas, testes de gravidez, tiras-teste para determinação da glicemia, compressas e 

termómetros.  

 

3.3.3 Produtos Cosméticos e de Higiene Corporal  

 Os produtos cosméticos e de higiene corporal são definidos como substâncias ou 

preparações destinadas a contatar com diversas partes da superfície corporal, tais como 

epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes e/ou 

mucosas bucais, isto com o fim de limpar, perfumar, modificar o aspeto, proteger, manter em 

bom estado e/ou corrigir odores [32].  

 A FMAH trabalha com uma vasta variedade destes produtos, sendo os mais procurados 

os de cuidado de rosto e corpo, higiene íntima, oral e capilar. Esta é uma área em que os utentes, 

em geral, pedem aconselhamento farmacêutico. Por vezes senti alguma dificuldade em 

aconselhar estes produtos, por serem pouco abordados ao longo do curso. Algo que fui 

ultrapassando devido, principalmente, à disponibilidade dos colaboradores da farmácia para 

esclarecer as minhas dúvidas e dar-me a conhecer os produtos.  

 

3.3.4 Produtos Dietéticos 

 Os produtos dietéticos são considerados como géneros alimentícios destinados a uma 

alimentação especial, com uma composição e processo de fabrico especiais, que se designam 

a corrigir as necessidades nutricionais específicas de determinadas pessoas [33]. Neste grupo 

estão incluídos todos os produtos dietéticos com caráter terapêutico para indivíduos com 

aminoacidopatias, acidúrias orgânicas, doenças do ciclo da ureia, défices da β oxidação dos 

ácidos gordos, hiperlisinemia, acidúria argininosuccínica, entre outras patologias.  

 

3.3.5 Produtos Fitoterapêuticos  

 Os produtos fitoterapêuticos são considerados medicamentos que contêm na sua 

composição substâncias ativas exclusivamente derivadas de plantas [34]. Estes produtos são 

vulgarmente conhecidos como “produtos naturais”, que visam a prevenir, atenuar ou tratar um 

estado patológico, com um efeito mais suave e sem agredir o organismo.  

Na FMAH, os produtos fitoterapêuticos mais solicitados foram destinados a tratar distúrbios 

do sono e ansiedade.  
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3.3.6 Suplementos Nutricionais  

 Os suplementos alimentares são definidos como géneros alimentícios que se destinam 

a complementar e/ou suplementar o regime alimentar normal, não devendo substituir uma dieta 

variada. Os suplementos alimentares devem apresentar um efeito benéfico, mas não são 

medicamentos, logo não têm propriedades de prevenção ou tratamento [35]. Normalmente, são 

preferencialmente compostos por vitaminas, minerais, aminoácidos, ácidos gordos essenciais, 

fibras e probióticos, tudo componentes essenciais ao nosso organismo.  

 Durante o meu estágio, foram vários os utentes que se dirigiam à farmácia em busca de 

um suplemento que ajudasse em situações como: o cansaço físico e mental, sistema imunitário 

e função cognitiva.  

 

3.3.7 Produtos Homeopáticos  

 Um medicamento homeopático é um medicamento obtido por substâncias denominadas 

de stocks ou matérias-primas homeopáticas, tendo por base um processo de fabrico descrito na 

Farmacopeia Europeia ou de um Estado Membro [36]. Este tem como mecanismo o princípio da 

homeopatia, a lei dos semelhantes, em que um produto que causa doença numa pessoa 

saudável, irá tratar essa mesma doença numa pessoa doente.  

 Apesar dos produtos homeopáticos terem pouca expressão, tem se verificado um 

crescente interesse das pessoas por este tipo de produtos, principalmente para alívio da tosse, 

da rouquidão e cansaço das cordas vocais e perturbações atribuídas ao crescimento dos 

primeiros dentes.  

 

3.3.8 Produtos de Uso Veterinário  

 “Os medicamentos veterinários são um bem público e recursos cruciais para a defesa da 

saúde e do bem-estar dos animais e para a proteção da saúde pública, sendo igualmente um 

instrumento de salvaguarda das produções animais, com impacte considerável na economia das 

explorações agro -pecuárias e das alimentares” [37]. 

 Este tipo de produtos tem pouca expressão na FMAH e como tal o stock destes é 

pequeno. Os produtos mais procurados são os antiparasitários de uso interno e externo para 

animais domésticos.  

 

3.3.9 Produtos de Obstetrícia, Puericultura e Nutrição Infantil  

 Os produtos de obstetrícia são todos os produtos necessários às mães na preconceção, 

durante a gravidez e pós-parto, desde cremes e óleos anti-estrias, cremes de anti fadiga das 

pernas, protetores para o mamilo, entre outros.  

 Os produtos de puericultura destinam-se aos bebés e crianças, principalmente com o 

intuito de promover o relaxamento e o sono (chupetas, óleos de massagem…), facilitar o cuidado 

e higiene (cremes hidratantes, soro fisiológico, fraldas…) ou para ajudar na alimentação 

(biberões, tetinas…). Para a nutrição infantil estão disponíveis na farmácia uma vasta gama de 
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produtos, como é o caso de leites, papas e frutas, adequadas às necessidades específicas de 

cada bebé ou criança. Para além dos produtos, a FMAH também dispõe de colaboradores 

qualificados para ajudar e aconselhar os pais nas necessidades específicas de cada utente. 

  

3.4 Educação para a Saúde  

 A educação para a saúde é um processo ativo, que pretende criar na população, 

conhecimentos, habilidades e atitudes para saber prevenir e lidar com a doença, oferecendo-lhe 

a possibilidade de participar na tomada de decisões acerca da sua saúde. A educação para a 

saúde visa mudar os comportamentos individuais de risco e deste modo, melhorar a saúde das 

pessoas [4]. O diálogo com o utente é extremamente importante, pois permite auxiliar o utente a 

identificar os fatores que necessita mudar, incentivando-o a adquirir hábitos promotores de 

qualidade de vida. Contudo, o diálogo deve ser individualizado, tendo em consideração o estado 

fisiológico e patológico de cada utente [4].  

 Durante o atendimento, tentei sempre introduzir um diálogo que promovesse a adesão à 

terapêutica tal como mudanças benéficas à saúde do utente.   

 

3.5 Farmacovigilância  

 O Sistema de Farmacovigilância opera entre o INFARMED, que é a entidade responsável 

pelo Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF), as Unidades Regionais de Farmacovigilância 

(URF) e a Agência Europeia do Medicamento. O papel do INFARMED é coordenar todo o SNF, 

sendo responsável pela monitorização da segurança dos medicamentos com autorização de 

introdução no mercado (AIM) através da recolha e avaliação das notificações de reações 

adversas a medicamentos (RAM) recebidas no SNF, identificação de riscos associados à 

utilização de medicamentos, da sua avaliação, da implementação de medidas de minimização 

dos riscos e da comunicação destes aos profissionais de saúde, doentes, consumidores e 

cidadãos em geral [38]. Os farmacêuticos têm o dever de colaborar com o INFARMED na 

identificação e notificação de RAM, reportadas pelos utentes através do preenchimento de um 

formulário online para esse efeito [39]. 

 

4. Grupos de utentes especiais  

4.1 Pediatria  

 A população pediátrica é uma das mais suscetíveis à exposição a medicamentos e, 

devido a questões éticas, os estudos nesta população são poucos. Além disso, os dados de 

segurança não podem ser concluídos a partir dos do adulto, pois as diferenças na 

farmacocinética e na farmacodinâmica e na incidência de RAM definem um perfil de toxicidade 

diferente. Isto leva a que as RAM tenham uma maior incidência nas crianças do que nos adultos 

[40].  



 
Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia da Misericórdia de Angra do Heroísmo 

16 
 

 Os medicamentos são responsáveis pela maioria das intoxicações reportadas em 

crianças e estas acontecem principalmente no domicílio. Alguns problemas podem estar 

relacionados com o acondicionamento dos medicamentos, ou seja, FF ou folhetos informativos 

inadequados para o uso pediátrico; dispositivos doseadores de formulações líquidas 

inadequados ou com pouca precisão; medicamentos sem dispositivo, copos ou colheres pouco 

precisas; doseadores com capacidade excessiva relativamente à dose a administrar ou 

rotulagens pouco explícitas. É importante ter atenção aos excipientes, principalmente se álcoois, 

visto que podem causar reações tóxicas ou alérgicas aos menores [40].   

 Os farmacêuticos têm um papel muito importante na dispensa de medicamentos para a 

população pediátrica, sendo imprescindível uma boa comunicação com os pais e com as 

crianças, para que a utilização seja o mais correta possível.  

 

4.2 Geriatria  

 Outro grupo da população que também é muito suscetível à utilização de medicamentos 

é a população idosa. O envelhecimento traz alterações farmacodinâmicas e farmacocinéticas e 

consequentemente no metabolismo dos medicamentos, o que resulta em uma maior ação 

medicamentosa nos idosos do que na população jovem. Deste modo, as doses consideradas 

terapêuticas para os jovens e adultos podem ser tóxicas e ter um potencial maior para interações 

medicamentosas nesta faixa etária [41].  

 Normalmente, os idosos apresentam diversas comorbilidades pelo que se tornam 

polimedicados. Assim, é fundamental o papel do farmacêutico, pois este deve rever toda a 

terapêutica efetuada por cada idoso, e tentar perceber se existem possíveis interações, 

principalmente no caso da automedicação, pois os idosos não a costumam mencionar aos 

médicos. É importante reforçar a posologia, para que o utente a faça corretamente e adira à 

terapêutica.  

 

4.3 Grávidas  

 Durante a gravidez, o organismo sofre diversas alterações transitórias, sendo que o uso 

de medicamentos neste período pode trazer algum risco para o feto, visto que este também é 

afetado pela toma de medicamentos. Os medicamentos estão classificados em categorias tendo 

por base o seu risco de teratogenicidade. Os medicamentos pertencentes à categoria A não 

demonstram riscos para o feto no primeiro trimestre e não havendo evidência de risco nos 

trimestres seguintes, isto tendo em conta os estudos feito em mulheres grávidas [42].  
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PARTE II – TEMAS DESENVOLVIDOS AO LONGO DO ESTÁGIO 

1. Automedicação 

 O tema que desenvolvi durante o estágio foi a automedicação, uma vez que é uma área 

que permite uma importante intervenção do farmacêutico no tratamento de doenças ou sintomas 

manifestados pelos utentes, mas também no aumento da segurança e eficácia dos MNSRM 

dispensados. O aprofundamento dos temas a seguir expostos refletiu-se num acréscimo de 

confiança na fase de aconselhamento ao utente. 

 A automedicação caracteriza-se pela seleção e uso de MNSRM, de forma responsável, 

para tratar condições ou sintomas autorreconhecidos ou autodiagnosticados, sendo estes 

passageiros e sem gravidade [27]. Em Portugal verifica-se uma crescente adesão dos utentes a 

esta prática, o que requer a cooperação de farmacêuticos qualificados e com conhecimentos 

para um melhor aconselhamento. Nos dados publicados pelo INFARMED (Figura 2) relativos ao 

primeiro trimestre de 2017 verificam-se aumentos significativos de valor e volume de vendas de 

MNSRM; foram gastos quase 78,5 milhões de euros, mais 4,2 milhões de euros e mais 200 mil 

embalagens de MNSRM comparativamente com o primeiro trimestre de 2016 [43].  

 

 

Figura 2 - Gráficos disponibilizados pelo INFARMED, retirado de [43]. 

 

 Perante uma situação de automedicação o farmacêutico tem o dever de ajudar o utente 

na escolha de um tratamento apropriado à situação patológica, de identificar situações que 

necessitem consulta médica, de promover o uso racional dos MNSRM e identificar, resolver e 

prevenir possíveis complicações a estes associados.   

A prática de automedicação está limitada às situações clínicas definidas na legislação 

em vigor (Anexo I) [26]. Dado o tempo limitado de estágio desenvolvi algumas situações 

passíveis de automedicação abrangidas pelos sistemas digestivo, respiratório e cutâneo. Esta 

escolha teve por base o volume de vendas de MNSRM da FMAH. 

Para cada um dos sistemas referidos elaborei uma apresentação para formação interna, 

com uma pequena descrição de cada patologia, sinais e sintomas, questões relevantes a fazer 

em cada situação durante o atendimento, os MNSRM mais adequados para cada situação, tendo 

em conta a margem para a farmácia, e medidas não farmacológicas.  
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 Do sistema digestivo as situações passíveis de automedicação apresentadas foram: 

saúde oral, afeções da mucosa oral, perturbações digestivas, náuseas e vómitos, diarreia, 

parasitoses intestinais, obstipação e hemorroidas (Anexo II). Das situações apresentadas aos 

colaboradores destaco a diarreia, por ser uma patologia que causa muito desconforto aos 

utentes, fazendo-os dirigir-se com urgência à farmácia em busca de tratamento e 

aconselhamento. Outro facto que me levou a dar destaque a este tema foi ter-me apercebido do 

desconhecimento por parte dos utentes de medidas não farmacológicas e a sua importância.  

 Do sistema respiratório as situações passíveis de automedicação apresentadas foram: 

gripe e constipação, rinite e sinusite, faringite e laringite e tosse (Anexo III). Das situações 

apresentadas aos colaboradores destaco a gripe e constipação, tendo em conta que na época 

em que realizei o estágio foi a situação que mais levou utentes a recorrer à farmácia em busca 

de aconselhamento para alívio dos sintomas associados a estas afeções. 

 Do sistema cutâneo as situações passíveis de automedicação apresentadas foram: tipos 

e estados de pele, ictioses, dermatites, acne, hiperidrose, rosácea, eczema disidrótico, psoríase, 

frieiras, foliculite, furúnculo, herpes, impetigo, prurido e urticária, picadas de artrópodes, micoses 

cutâneas, pitiríases, verrugas, queimaduras, calos e calosidades, caspa e alopecia (Anexo IV). 

Neste contexto a apresentação realizada aos colaboradores para formação interna foi feita com 

o intuito de relembrar conceitos sempre acompanhados por imagens para ajudar na 

caracterização da patologia e possibilitar um diagnóstico mais assertivo. Das situações 

apresentadas aos colaboradores, decidi destacar a pediculose, por ser uma situação muito 

frequente, para a qual os utentes procuram aconselhamento, principalmente pais com crianças 

em idade escolar. Esta situação é realmente um problema que afeta muitas crianças no período 

escolar e que preocupa muito os pais. 

 Em todas as situações passíveis de automedicação, é importante reencaminhar para 

uma consulta médica sempre que: os sintomas persistirem por mais de 3 a 5 dias; os sintomas 

se agravarem ou houver recaída; dor aguda; utilização de MNSRM sem melhora; reações 

adversas; suspeita de uma situação mais grave; outras patologias e/ou a utilização de outros 

medicamentos [27]. 

 

1.1 Tema 1: Sistema Digestivo - Diarreia 

1.1.1 Definição  

 A diarreia é definida como um aumento na frequência de evacuações de fezes não 

moldadas. Visto que a frequência diária de dejeções varia de indivíduo para indivíduo, a diarreia 

pode ser caracterizada por uma alteração do ritmo intestinal, com um número de dejeções 

superior ao normal [44,45]. Com o aumento do número de dejeções e do volume das fezes, 

verifica-se um desequilíbrio entre a absorção e a secreção associado a uma perda considerável 

de água e eletrólitos, que em condições normais seriam reabsorvidos no intestino [44,46].  

A diarreia pode ser classificada em aguda, persistente ou crónica. A diarreia aguda é 

caracterizada por um início súbito de emissões de fezes líquidas e com uma duração inferior a 
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14 dias, geralmente tratada por reposição dos fluidos e eletrólitos, alterações na alimentação e 

com MNSRM [45,47]. A diarreia persistente tem uma duração entre 14 dias a 4 semanas e a 

diarreia crónica tem uma duração superior a 4 semanas. Estes dois últimos tipos de diarreia 

geralmente são secundários a outras patologias crónicas, com necessidade de cuidados 

médicos [45]. A diarreia é uma das causas mais comuns de morbilidade, com uma prevalência 

de 5 a 11% da população geral, resultando numa taxa de incidência de 0,6 a 1,4 episódios de 

diarreia por pessoa por ano [45].  

 

1.1.2 Fisiopatologia 

 As causas da diarreia variam entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. 

Nos países desenvolvidos a diarreia é principalmente de origem viral ou alimentar, já nos países 

em desenvolvimento, surge devido à falta de saneamento básico e de higiene, sendo de origem 

infeciosa (causada por parasitas, bactérias e vírus) [45]. Na origem da diarreia também podem 

estar medicamentos, como antibióticos e sais de magnésio; intolerâncias alimentares, à lactose 

e ao glúten; ou várias doenças funcionais crónicas, como doença de Crohn, colite ulcerosa e 

síndrome do intestino irritável [45,48].  

 

1.1.3 Apresentação Clínica 

 Os sinais e sintomas mais comuns de uma diarreia aguda são náuseas e vómitos, dor 

abdominal, mal-estar geral, febre e possibilidade de perda de peso [44,45]. 

 A diarreia pode ser classificada em osmótica, secretora, exsudativa ou motora, 

dependendo do mecanismo fisiopatológico subjacente à perturbação intestinal (Tabela 2). 

Contudo a identificação do mecanismo patológico é difícil visto existirem diversas causas para 

diarreia. De modo a tentar-se perceber a origem etiológica da diarreia, deve-se avaliar, 

questionando sobre a caracterização das fezes [45].  

 Em utentes saudáveis com diarreia aguda, verifica-se melhoria 24 a 48 h após o início 

dos sintomas. Caso isto não se verifique, é necessária avaliação médica sempre que [47,50]:  

 Duração > 5 dias; 

 Idade < 2 anos ou > 65 anos; 

 Gravidez; 

 Desidratação grave; 

 Febre > 38,5ºC; 

 Dor abdominal persistente; 

 Presença de sangue, muco ou pus nas fezes.  
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Tabela 2 - Classificação Clínica da Diarreia, adaptado de [45,49]. 

Diarreia Mecanismo  Clínica Causas Comuns 

Osmótica 
↑ Osmolaridade Luminal 

↓ Absorção dos Fluidos 

Causa alimentar – a 

diarreia desparece com 

a evição do alimento 

causal.  

Síndromes de mal 

absorção: intolerância à 

lactose ou a hidratos de 

carbono pouco 

absorvíveis. 

Secretora 

Δ Transporte ativo iónico 

↑ Secreção de eletrólitos 

e água para as fezes 

Fezes aquosa em 

grande volume. 

Desidratação. 

Toxinas: Escherichia 

Coli e Vibio Cholera 

Hormonas, Laxantes e 

Ácido biliares.  

Exsudativa 

Inflamação das células 

epiteliais do intestino 

Impedimento da 

absorção   

Fezes aquosas em 

grande volume com 

sangue, muco e pus 

Doenças inflamatórias 

intestinais 

Infeção bacteriana: 

Salmonella ou Shigella.  

Motora 
Δ Motilidade intestinal 

↓ Absorção dos fluidos 

Depende de cada 

patologia 

Patologias da tiroide 

Diabetes 

 

1.1.4 Tratamento Farmacológico 

 Os objetivos do tratamento passam por prevenir ou corrigir a perda de água e eletrólitos, 

evitar a ocorrência de distúrbios metabólicos, aliviar a sintomatologia e identificar e tratar a causa 

da diarreia [45]. Em primeiro lugar, é essencial a reposição de água e eletrólitos. Esta reposição 

pode ser feita através de soluções de reidratação oral, que contêm quantidades específicas 

de sais que são perdidos na diarreia (glucose, Na+, K+, Cl-, HCO3
-) [47]. As soluções de 

reidratação oral são muito eficazes no combate à desidratação e suas consequências, sendo o 

tratamento de preferência em lactentes, crianças pequenas, viajantes e idosos [51]. No caso 

particular dos adultos, estas não são prioridade, visto que os adultos podem manter uma ingestão 

suficiente de líquidos durante o episódio diarreico [52].    

 Os probióticos ou microrganismos antidiarreicos, conhecidos como substitutos da flora 

intestinal, são definidos como suplementos de microrganismos vivos que afetam o ecossistema 

intestinal por estimularem o sistema imunitário da mucosa intestinal interagindo com 

microrganismos comensais ou potencialmente patogénicos. Os probióticos são úteis na redução 

da gravidade e duração de diarreias agudas não severas em crianças e adultos e em casos de 

diarreia resultante da toma de antibióticos [51,53]. 

 A loperamida é um agonista dos recetores opióides com atividade antidiarreica, por 

estimulação dos recetores opiáceos da parede intestinal, o que resulta numa diminuição do 

peristaltismo intestinal permitindo a absorção de água e eletrólitos [45,51]. Devido ao seu 

mecanismo de ação, não está indicada em casos de diarreia infeciosa, uma vez que pode 

agravar os efeitos de uma invasão microbiana, por atraso na eliminação das bactérias e das 

toxinas pelas fezes [44]. O uso de fármacos deste grupo também não é recomendado em 
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crianças com menos de 2 anos, visto que é nesta faixa etária que os efeitos adversos raros 

ocorrem, possivelmente devido à imaturidade da função hepática e da barreira cerebral [53]. 

 

1.1.5 Medidas não farmacológicas 

Em caso de diarreia, o doente deve ser sempre aconselhado a fazer medidas não 

farmacológicas como: descanso físico; ingestão de muitos líquidos (água, sopas e caldos); 

introdução gradual de alimentos sólidos (banana, pão, peru, frango e peixe cozidos); evitar 

refeições ricas em gordura, fibra, cafeína, álcool e picantes, por serem estimulantes da motilidade 

intestinal e/ou evitar lacticínios, visto que aquando diarreia, o intestino fica temporariamente 

intolerante à lactose [44,57].  

 

1.1.6 Intervenção Farmacêutica 

 A intervenção farmacêutica nesta situação é fundamental, visto que a farmácia é o 

primeiro lugar a que um doente recorre em caso de diarreia. É responsabilidade do farmacêutico 

identificar a situação, a sua gravidade e a necessidade de reencaminhar o utente para o médico. 

Em termos de abordagem terapêutica é fundamental o farmacêutico incentivar o doente a 

implementar medidas não farmacológicas, visto que em muitas situações é suficiente. Em caso 

de aconselhamento farmacológico é necessário especificar com evidência a posologia tal como 

o modo de administração.  

 De modo a apelar ao utente a implementação de medidas não farmacológicas, elaborei 

um folheto informativo dirigido ao doente, com o intuito fazer chegar a este o maior número de 

medidas não farmacológicas (Anexo V).  

 Para apoiar e melhorar a intervenção farmacêutica em casos de diarreia, elaborei um 

fluxograma de indicação farmacêutica (Figura 3), que indica sumariamente o que fazer perante 

um caso de diarreia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Fluxograma de indicação farmacêutica na diarreia, adaptado de [44]. 
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1.2 Tema II: Sistema Respiratório - Gripe e Constipação 

1.2.1 Definição 

 A gripe é uma infeção respiratória aguda essencialmente das vias respiratórias inferiores 

(brônquios e pulmões), causada pelo vírus Influenza [54]. A transmissão ocorre pelo ar através 

das gotículas expelidas quando se espirra, tosse ou quando se fala, não implicando contacto 

físico. Após contágio pode haver transmissão de pessoa para pessoa, mesmo antes da 

manifestação dos sintomas [44].  

 A constipação é a infeção mais frequente das vias respiratórias superiores (nariz, faringe 

e laringe), pois o vírus responsável, Rinovírus, prolifera melhor em ambientes quentes (33 a 

35ºC) [44]. A transmissão ocorre por via aérea (espirros, tosse), contato direto ou pelo contato 

com objetos contaminados [55]. 

 

1.2.2 Fisiopatologia 

A gripe é uma doença contagiosa, geralmente autolimitada, com um pico de incidência 

nos meses de dezembro a fevereiro. Porém podem ocorrer complicações, principalmente em 

pessoas com doenças crónica ou com mais de 65 anos de idade [56].  

A infeção viral, pelo vírus Influenza, inicia-se quando este entra em contato com as 

células epiteliais da nasofaringe, por ligação da glicoproteína hemaglutinina (HA), presente na 

superfície do vírus, aos recetores celulares com ácido siálico presentes nas células epiteliais. A 

ligação anteriormente feita pode ser invalidada pela ação da glicoproteína neuraminidase (NA), 

também presente na superfície do vírus, que degrada o recetor e permite a libertação do vírus 

após a replicação, levando à infeção das células confinantes. Esta destruição está na origem dos 

sintomas sistémicos, devido à libertação de citoquinas e mediadores pró-inflamatórios, 

responsáveis pela inflamação [57].  

A constipação é uma doença benigna, também de caráter autolimitado, com uma maior 

incidência no Outono e Primavera [58]. O vírus torna-se patogénico quando infeta as células 

epiteliais da nasofaringe por ligação aos recetores da “intracelular adhesion molecule” (ICAM-1). 

Em resposta, o organismo estimula a libertação de citoquinas pró-inflamatórias e 

prostaglandinas, responsáveis pela resposta inflamatória, que está na base da sintomatologia da 

constipação [44]. A ativação dos mecanismos inflamatórios leva a hiperemia; aumento da 

permeabilidade capilar, resultando em edema e consequentemente em congestão nasal; 

aumento da secreção glandular, originando rinorreia; estimulação das vias nervosas sensoriais 

e a infiltração das células inflamatórias [59]. Resumidamente, os sintomas devem-se a um dano 

celular responsável pela síntese de mediadores inflamatórios, como as prostaglandinas e os 

sintomas sistémicos devem-se a uma libertação de citoquinas.  

 

1.2.3 Apresentação Clínica 
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 A gripe e a constipação são muitas vezes confundidas, por em termos de manifestações 

clínicas serem semelhantes, tal como apresentado na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Distinção da gripe e constipação, adaptado de [55,60]. 

Sintomas Gripe Constipação 

Início Súbito Gradual 

Febre Elevada Baixa 

Mialgia, Artralgia Intensas Ligeiras 

Fadiga Intensa Ligeira 

Cefaleia Intensa Ligeira 

Tosse Comum (seca) Menos comum (produtiva) 

Espirros Raros  Comuns 

Arrepios Comuns Raros 

Odinofagia Por vezes Comum (início) 

Irritação ocular Por vezes Comum 

Congestão Nasal Por vezes Comum (início) 

 

 Apesar de tanto a gripe como a constipação serem de caráter autolimitado, estas afeções 

podem estar associadas a complicações mais graves com necessidade de intervenção médica. 

No caso da gripe, esta por ter um caráter sistémico está associada a complicações pulmonares, 

como pneumonia viral primária ou pneumonia bacteriana secundária, visto o sistema imunitário 

estar enfraquecido, e a complicações extrapulmonares, como encefalite. No caso da gripe, as 

complicações que podem surgir são resultantes de uma infeção bacteriana secundária, como 

sinusite, otite, rinite bacteriana ou pneumonia [44].  

 

1.2.4 Prevenção 

 A gripe é uma doença que pode ser prevenida pela vacinação, que deve ser administrada 

anualmente, porque o vírus da gripe está em constante alteração por mutações na sua estrutura, 

logo a imunidade conferida pela vacina não é perdurável [56]. Visto que a vacina da gripe é 

MSRM, não se pode aconselhar como automedicação, logo em termos de prevenção apenas 

pode-se aconselhar determinadas medidas a aplicar, principalmente em crianças e idosos, por 

serem a faixa etária mais vulnerável: 

 Evitar contatar com os olhos, nariz ou boca quando não tiver as mãos lavadas; 

 Lavar as mãos com frequência ou desinfetar com álcool; 

 Não partilhar objetos pessoais, como toalhas, copos; 

 Tapar a boca e nariz com antebraço ou lenço sempre que tossir ou espirrar; 

 Usar lenços descartáveis e apenas uma vez; 

 Ter uma alimentação variada e saudável para reforçar o sistema imunitário [61]. 

 

1.2.5 Tratamento Farmacológico 



 
Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária – Farmácia da Misericórdia de Angra do Heroísmo 

24 
 

 A sintomatologia da gripe e constipação são semelhantes e atendendo ao facto do 

tratamento não ser curativo, mas sim paliativo para aliviar os sintomas, os MNSRM 

recomendados são os mesmos para ambas as situações.  

1.2.5.1 Analgésicos e antipiréticos 

 Os analgésicos e antipiréticos mais utilizados para tratar sintomas de gripe e 

constipação, como febre, mialgias, cefaleias e dor de garganta, são o paracetamol, ibuprofeno e 

ácido acetilsalicílico [62]. Estes surgem em apresentações em monoterapia ou em combinação, 

por exemplo com anti-histamínicos ou descongestionantes nasais [63].  

 Para além de analgésicos e antipiréticos, o ácido acetilsalicílico e o ibuprofeno também 

são classificados como anti-inflamatórios não esteroides, por terem ação anti-inflamatória em 

doses mais elevadas. Apesar disso, os três analgésicos anteriormente referidos têm um 

mecanismo de ação semelhante por inibirem a atividade das enzimas ciclooxigenases (COX1, e 

COX2), responsáveis pela biossíntese de prostaglandinas associadas à inflamação. As 

prostaglandinas são responsáveis pela vasodilatação local (congestão nasal) e por potenciar o 

efeito da bradicinina, refletindo em dor de garganta e de ouvido [63]. Nas doses comercializadas 

como MNSRM, os três princípios ativos referidos são seguros e eficazes, ressalvando a hipótese 

de Síndrome de Reye em crianças com menos de 12 anos devido à administração de ácido 

acetilsalicílico ou outros salicilatos.  

1.2.5.2 Medicamentos com atuação na boca e orofaringe 

 A laringite ou faringite pode resultar de um efeito potenciador das prostaglandinas sob a 

bradicinina, com numa sensibilização das terminações nervosas sensoriais das vias aéreas e 

consequentemente em dor [63].    

 Os medicamentos com atuação na boca e orofaringe são utilizados com o objetivo de 

reduzir a inflamação e aliviar a dor, podendo-se aconselhar pastilhas, soluções para pulverização 

bucal ou soluções para gargarejar, com ação antisséptica (ex. álcool diclorobenzílico, 

clorohexidina, amilmetacresol, cloreto de cerilpiridínico ou hexetidina); analgésica e anti-

inflamatória (ex: benzidamina ou flubiprofeno); anestésica (ex: tetracaína, oxibuprocaína) e/ou 

antimicrobiana (ex: tirotricina) [64].  

1.2.5.3 Descongestionantes nasais 

 Os descongestionantes nasais mais utilizados são de aplicação tópica, como spray ou 

gotas nasais, com os seguintes princípios ativos: oximetazolina, xilometazolina ou fenilefrina. 

Estes são fármacos com ação simpaticomimética, por imitarem os efeitos da noradrenalina e 

atuarem nos recetores alfa, permitindo a vasoconstrição dos vasos sanguíneos e alívio da 

obstrução nasal [63,65]. Os descongestionantes referidos são considerados eficazes e seguros, 

sendo necessário apenas algum cuidado para que não se desenvolva rinite medicamentosa, 

sendo importante reforçar que a utilização de descongestionantes nasais não deve exceder os 5 

dias [63].  
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1.2.5.4 Anti-histamínicos 

 Os anti-histamínicos são utilizados com o intuito de bloquear a ação da histamina 

responsável por sintomas como comichão, rinorreia e olhos irritados. Os mais utilizados são 

fexofenadina, clemastina e azelastina [64]. Apesar de serem eficientes em sintomas gripais, o 

facto de causarem sonolência condiciona a sua utilização.  

1.2.5.5 Expetorantes e antitússicos 

 A tosse é um mecanismo de defesa natural, podendo representar um reflexo de defesa 

benéfico, com eliminação da hipersecreção brônquica patológica ou um reflexo de alarme, com 

o intuito de expulsar algum corpo estranho, substância irritativa ou alergénico inalado [44]. Esta 

resulta da ativação dos recetores da tosse no trato respiratório superior, acompanhada por 

broncoconstrição e estimulação vagal do centro da tosse, originando uma inspiração profunda, 

seguida de uma contração do diafragma, que leva a uma expulsão súbita e violenta de ar dos 

pulmões [66].  

 A tosse pode ser classificada em tosse seca não produtiva, quando não existe congestão 

do peito; tosse congestionada não produtiva, quando associada à tosse está a congestão do 

peito sem expetoração; ou tosse congestionada produtiva, quando associada à congestão do 

peito está a expetoração de muco [44]. Consoante o tipo de tosse, os produtos a aconselhar 

podem variar entre antitússicos e expetorantes.  

 Os antitússicos, recomendados para a tosse seca, suprimem a tosse, por uma ação 

central, sendo que os MNSRM são derivados não opiáceos (ex: dextrometorfano) ou têm uma 

ação periférica atuando nos recetores do trato respiratório (ex: levodropropizina) [65].  

 Os expetorantes, recomendados para a tosse produtiva, são antitússicos de ação 

periférica, que se dividem em 3 classes: os expetorantes mucolíticos, que atuam sobre a 

estrutura do muco fluidificando as secreções e facilitando a sua eliminação (ex: bromexina, 

ambroxol, acetilcisteína, carbocisteína); os expetorantes de ação reflexa, que por irritação da 

mucosa gástrica, levam a uma reflexo vagal e a um aumento da secreção da mucosa brônquica 

(ex: guaifenesina); e os expetorantes de ação direta, que estimulam diretamente as células 

secretoras ao nível dos brônquios (ex: óleos essenciais e essências balsâmicas) [65]. 

 

1.2.6 Medidas não farmacológicas 

 Para além do aconselhamento de MNSRM, deve-se em primeiro lugar instituir medidas 

não farmacológicas, pois estas podem ser suficientes em situações leves. Como tal deve-se 

aconselhar a ingestão de muitos líquidos desde água, chás de mel-limão e sumos de fruta; uma 

alimentação saudável e equilibrada, repouso; a lavagem nasal com soro fisiológico; vaporizações 

ou atmosferas húmidas (fluidificação das secreções); dormir com uma almofada alta pois permite 

uma melhor respiração e chupar rebuçados emolientes (estimulação da salivação) [61]. 

 Como auxiliar dos MNSRM podem se aconselhar suplementos de modo a reforçar o 

sistema imunitário, conferindo uma maior resistência a infeções respiratórias e a aliviar os 

sintomas associados [65]. Dos diversos constituintes dos suplementos alimentares designados 
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para o reforço do sistema imunitário, destacam-se algumas vitaminas e minerais, como a 

vitamina A e C, vitaminas do complexo B, zinco e selénio. Tal como a equinácea e a geleia real, 

que apesar de pouco suporte científico, também possuem capacidade de reforçar o sistema 

imunitário. De igual modo, temos o sabugueiro, eucalipto, Andrographis, própolis ou tomilho, que 

são utilizados por aliviarem os sintomas associados às infeções do trato respiratório superior 

[67].  

 

1.2.7 Intervenção Farmacêutica 

 Perante uma situação de gripe e constipação, o farmacêutico tem uma excelente 

oportunidade para destacar-se e intervir junto da população, começando por sensibilizar os 

utentes para uma seleção cuidada dos medicamentos e para o cumprimento rigoroso da 

posologia recomendada [65]. Visto que o tratamento dos sintomas associados a estas patologias 

realiza-se muito com medicamentos com associações de substâncias ativas, o farmacêutico 

deve prevenir-se de modo a que não haja uma duplicação de terapêutica e com ela, o risco de 

sobredosagem.  

 O farmacêutico deve sempre questionar acerca dos sintomas, de modo a poder distinguir 

a existência ou não de complicações à infeção respiratória viral, principalmente em utentes 

pertencentes aos grupos de risco (ex: grávidas, mulheres a amamentar, crianças, idosos, 

doentes crónicos e polimedicados), para que a intervenção seja a mais assertiva, eficaz e segura. 

Paralelamente ao aconselhamento farmacológico, o farmacêutico deve sempre incentivar a 

prática de medidas não farmacológicas, visto que em determinadas situações é suficiente ou por 

poder auxiliar o tratamento farmacológico.  

 Tendo em conta que no período no qual eu fiz o estágio curricular, a causa que mais 

pessoas levou à farmácia, pedindo aconselhamento sobre que terapêutica efetuar foi a gripe e 

constipação. Como tal, achei importante a elaboração de um folheto informativo (Anexo VI), que 

permitisse ao utente tomar conhecimento sobre as diferenças entre gripe e constipação e que 

medidas gerais adotar, visto que hoje em dia cada vez mais os utentes gostam de estar 

informados. Para além disso, e para apoiar e melhorar a intervenção farmacêutica em casos de 

gripe e constipação, elaborei um fluxograma de indicação farmacêutica (Figura 4), que indica 

sumariamente como atuar. 
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Figura 4 - Fluxograma de indicação farmacêutica na gripe e constipação, adaptado de [61]. 

 

1.3 Tema III: Afeções da Pele - Pediculose 

1.3.1 Definição 

A pediculose é uma patologia/infestação contagiosa e de elevada prevalência, produzida 

por um ectoparasita, o piolho. Pode ocorrer em pessoas de qualquer grupo económico, social ou 

etário [68]. Os piolhos caracterizam-se por ter especificidade de hospedeiro, em que os piolhos 

humanos apenas infestam o Homem [69]. Dependendo da localização, podem existir três tipos 

de pediculose: 

 Pediculose capitis ou da cabeça, causada pelo piolho Pediculus capitis, cujo 

ciclo de vida se dá exclusivamente na cabeça, com localização 

preferencialmente junto à raiz do cabelo, visto este ser um inseto hematófago 

[44,69]. Por este tipo de pediculose ser o mais comum e atingir principalmente 

crianças em idade escolar, sendo uma causa de grande preocupação e 

ansiedade para os pais, optei por me cingir a este tipo para um estudo mais 

aprofundado.  
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 Pediculose corporis ou do corpo, causada pelo piolho Pediculus corporis, 

verifica-se principalmente em indivíduos com condições de higiene precária, com 

localização nas axilas, região inguinal e pescoço [69]. 

 Pediculose púbica, causada pelo piolho Phtitus pubis, com localização na 

região púbica e em zonas do corpo onde crescem pelos, como sobrancelhas, 

pestanas e axilas [69].  

 

1.3.2 Ciclo de Vida 

 O piolho tem um ciclo de vida (Figura 5) significativamente rápido, logo em pouco tempo 

é possível verificar a infestação.  

 

Figura 5 - Ciclo de vida do piolho, retirado de [70] 

 A fêmea do parasita deposita por dia cerca de 8 a 12 ovos (lêndeas), que se fixam junto 

à raiz do cabelo, que devido ao ambiente quente permite a eclosão do piolho. Este atinge a vida 

adulta ao fim de 5 a 10 dias, estando preparados para acasalar e reiniciar-se o ciclo [68].  

 

1.3.3 Manifestações Clínicas 

 Os piolhos não possuem capacidade para voar nem saltar, como se pensa, apenas são 

altamente contagiosos por contato direto entre indivíduos ou através de objetos contaminados, 

que se partilha como pentes, elásticos, gorros, cachecóis, entre outros.  

 A manifestação clínica mais comum é o prurido, que se deve a uma reação alérgica às 

proteínas presentes na saliva do piolho, que surge apenas após um certo número de picadas 

consecutivas, o que significa que quando surge o prurido, a infestação já está instalada há pelo 

menos duas semanas [44,68]. Caso a infestação perdure é possível que surjam pontos negros 

sob a roupa das pessoas infestadas, pois são os excrementos dos piolhos [68].  

Para se confirmar realmente a presença de piolhos deve-se lavar o cabelo e utilizar 

amaciador para desembaraçar bem, que com o auxílio de um pente fino é possível remover os 
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parasitas, caso estejam presentes, principalmente atrás das orelhas e nuca, por serem os locais 

mais quentes e protegidos. Esta técnica deve ser aconselhada pelo farmacêutico às pessoas 

que recorrem à farmácia para controlo desta infestação.  

 

1.3.4 Prevenção 

A pediculose é uma situação muito comum em ambiente escolar, sendo que o 

farmacêutico, enquanto profissional de saúde de grande proximidade à população, deve prestar 

aconselhamento de modo a prevenir a transmissão, tais como: 

 Evitar a partilha de objetos pessoais, como roupa, chapéus, escovas, 

almofadas, elásticos, entre outros; 

 Verificar a cabeça das crianças em idade escolar com frequência. 

 Em caso de confirmação de presença de piolhos, a escola deve ser avisada e 

a criança deve permanecer em casa; 

 Utilizar produtos preventivos.  

 

1.3.5 Medidas Farmacológicas 

 Mesmo com a adoção de medidas preventivas, nem sempre é possível evitar a 

pediculose, como tal aquando da confirmação é necessário recorrer á aplicação de produtos que 

ajudem na eliminação dos piolhos.  

 Existem diversas apresentações de MNSRM para a pediculose, diferindo no modo de 

atuação: a permetrina é um piretoide sintético com atividade pediculicida e ovicida, que atua por 

um processo químico, bloqueando a repolarização dos canais de sódio dos neurónios do piolho, 

conduzindo a hiperexcitabilidade sensorial, descoordenação e prostração [71]; o dimeticone atua 

por um processo físico alterando a capacidade do piolho em gerir o equilíbrio de água, impedindo 

estes de excretar a água em excesso [72];e o pente elétrico que quando em contato com o piolho, 

os dentes do pente geram impulsos elétricos fatais para o parasita, mas inóculos para o Homem.   

 

1.3.6 Medidas não farmacológicas 

 É importante alertar os utentes que a aplicação de produtos para eliminar os piolhos 

pode não ser eficaz se não forem tomadas medidas extras: 

 Lavar toda a roupa de vestir e de cama com água quente e se possível passar 

a ferro; 

 No caso de roupas que não podem ser lavadas, pode-se selá-las num saco de 

plástico por 15 dias, pois a ausência de alimentação (sangue humano) leva à 

sua morte. 

 Caso haja mais algum elemento da família infestado, deve-se proceder ao 

tratamento em simultâneo para que não haja reinfeções.  

 

1.3.7 Intervenção Farmacêutica 
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 Apesar de a maioria dos produtos para a pediculose serem MNSRM, o aconselhamento 

farmacêutico é imprescindível para um uso correto, seguro e eficaz do produto, demonstrando 

aos utentes a necessidade de respeitar as instruções de uso tal como o intervalo de tempo entre 

aplicações. Também é importante o farmacêutico perceber junto do utente a causa de insucesso 

dos tratamentos, se foram instruções mal seguidas, se existiu reinfestação por um familiar não 

tratado, resistência ao inseticida aplicado ou desinfestação incompleta da roupa e objetos, sendo 

estritamente necessário o aconselhamento das medidas não farmacológicas, pois muitas vezes 

a não instituição dessas medidas é a causa do insucesso.  

 De modo a promover um aconselhamento farmacêutico diferenciado eu elaborei um 

folheto informativo com informações gerais sobre a pediculose e medidas importantes a aplicar 

(Anexo VII).  

 

1.4 Considerações Finais 

 Estes temas foram trabalhados de modo a proporcionar uma intervenção interna, através 

de formações prestadas aos colaboradores da farmácia, e uma intervenção externa com os 

folhetos informativos distribuído pelos doentes sobre a diarreia, a gripe e constipação e 

pediculose. Para mim foi muito gratificante a forma como foram recebidas as atividades 

desenvolvidas, tanto pelos colaboradores da farmácia como pelos utentes. Este tipo de 

atividades permite ao farmacêutico proporcionar ao utente um atendimento diferenciado e a 

reeducação do mesmo para a saúde.  

 

Conclusão Final 

 Ao longo do curso, como estudantes adquirimos uma grande bagagem científica e muito 

importante para o nosso futuro profissional, no entanto todo esse conhecimento não é suficiente, 

sendo o estágio curricular essencial para adquirimos competências práticas e reais sobre a 

atividade farmacêutica.  

 Durante o período de estágio aprendi imenso e percebi realmente a importância que o 

farmacêutico tem na farmácia comunitária tal como a confiança que lhe é depositada pelos 

utentes. Como tal é extremamente importante nós, enquanto farmacêuticos, exerceremos a 

nossa profissão com responsabilidade. De todas as atividades que desempenhei ao longo do 

estágio a dispensa e aconselhamento de MNSRM e produtos farmacêuticos, foi realmente a 

atividade em senti maiores dificuldades. Para esta situação, os trabalhos que elaborei foram 

extremamente importantes, visto que me obrigaram a estudar um vasto número de situações 

passíveis a automedicação e a conhecer uma grande parte dos MNSRM, o que me deu mais 

confiança na dispensa e no aconselhamento deste tipo de medicamentos. Penso que a 

realização destes trabalhos foi uma mais-valia para a farmácia, pois foi possível a todos os 

colaboradores rever conceitos de inúmeras patologias, a terapêutica e medidas a aconselhar, 

pois apesar de algumas das situações apresentadas serem frequentes outras nem tanto. Isto 

também foi uma mais-valia para o utente, pois com as apresentações feitas foi possível melhorar 

o aconselhamento e disponibilizar folhetos para as situações mais frequentes na farmácia.   
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O balanço final do meu estágio, na FMAH, foi muito positivo, pois proporcionou-me uma 

experiência muito enriquecedora tanto a nível profissional como pessoal. Para além disso, 

despertou em mim um gosto especial por esta área. Realmente terminei o meu estágio com muita 

pena de abandonar a farmácia comunitária e toda a equipa da FMAH.   
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Anexo III – Apresentação realizada aos colaboradores da farmácia, quanto às situações 
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Anexo IV – Apresentação realizada aos colaboradores da farmácia, quanto às situações 

passíveis de automedicação do Sistema Cutâneo 
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Anexo VI – Folheto informativo sobre a gripe e constipação 
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Anexo VII – Folheto informativo sobre a pediculose 
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Resumo 

 O término do Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas cinge-se na realização de 

um estágio curricular com a duração de 6 meses. O estágio curricular é o primeiro contato dos 

estudantes com a realidade profissional, tendo por objetivo garantir uma formação adequada ao 

exercício farmacêutico proporcionando uma preparação técnica e deontológica para o futuro, 

promovendo ainda o contato com outros profissionais de saúde e com os utentes. Por opção 

dividi o meu estágio curricular por duas áreas: farmácia hospitalar e farmácia comunitária.  

 O presente relatório aborda o funcionamento dos Serviços Farmacêuticos (SF) do 

Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira (HSEIT), onde realizei o meu estágio curricular em 

farmácia hospitalar, nos meses de setembro e outubro de 2017. Ao longo deste relatório 

descrevo, de forma sucinta, todas as atividades em que participei em cada uma das diferentes 

áreas dos SF, tal como todos os trabalhos que desenvolvi durante esse período.  

 Este estágio revelou-se essencial para mim, enquanto estudante do Mestrado Integrado 

em Ciências Farmacêuticas, por ser uma realidade pouco abordada ao longo do curso.  
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1. Introdução 

 Os SF assumem uma posição de extrema importância quanto aos cuidados de saúde 

prestados no Hospital [1]. Estes integram uma rede de cuidados multidisciplinares ao doente, 

promovendo o uso racional e adequado do medicamento, garantindo a segurança, eficácia e 

qualidade do mesmo em todo o seu circuito [2]. Os SF são também caracterizados por possuírem 

uma autonomia técnica e científica, sendo sujeitos à orientação dos Órgãos de Administração do 

Hospital, em que a direção dos SF tem de ser inevitavelmente assegurada por um farmacêutico, 

pretendendo-se que este seja especialista em farmácia hospitalar (título concebido pela Ordem 

dos Farmacêuticos) [3].  

 Os SF por assumirem uma prática direcionada ao doente, são a estrutura técnica que 

suporta a maioria dos processos de procura pelo melhor tratamento ao menor custo (custo-

efetividade), de modo a garantir o fornecimento dos medicamentos de que os doentes 

necessitam. Como tal, é exigido uma rigorosa gestão de modo a conseguir-se responder a todas 

as necessidades impostas pelo hospital e pelos doentes em especial [3]. 

 São responsabilidades dos SF Hospitalares, em particular dos SF do HSEIT, a seleção 

e aquisição de medicamentos, bem como a sua distribuição aos doentes internados e de 

ambulatório. São igualmente responsáveis pela preparação de medicamentos, tanto não estéreis 

como citotóxicos, o acompanhamento farmacoterapêutico dos doentes, a contribuição para a 

formação de profissionais de saúde na área do medicamento, a prestação de informação sobre 

o mesmo, tal como a venda de medicamentos em unidose [2]. A Região Autónoma dos Açores 

(RAA), mais precisamente o HSEIT e o Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, 

possuem uma Unidade de Venda ao Público em Unidose de modo a permitir uma venda de 

medicamentos à unidade, proporcionando benefícios económicos para o doente e deste modo 

menos desperdícios de medicamentos.   

2. Plano de Estágio em Farmácia Hospitalar 

 O Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas, no âmbito da Unidade Curricular 

Estágio, concedeu-me a oportunidade de estagiar nos SF do HSEIT durante os meses de 

setembro e outubro de 2017. O estágio curricular possibilita-nos, enquanto futuros farmacêuticos, 

ganhar novos conhecimentos e prática profissional.  

 No presente relatório irei descrever todas as atividades desenvolvidas durante o estágio 

curricular. Este período de estágio permitiu-me ganhar um conhecimento mais detalhado sobre 

as diferentes áreas pelas quais os SF são responsáveis, proporcionando-me uma contacto direto 

com esta área e perceber o quão importante é o farmacêutico a nível hospitalar. O plano 

apresentado no Anexo I descreve a organização do tempo de estágio pelas diferentes áreas da 

farmácia hospitalar.  

3. Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira  
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 O HSEIT é uma referência quanto à prestação de cuidados de saúde, abrangendo 

atividade nas áreas de diagnóstico, tratamento, prevenção, investigação, ensino, reabilitação e 

continuidade de cuidados, garantindo a cada utente os cuidados de que necessitam, tendo por 

base as melhores práticas clínicas tal como uma eficiente utilização dos recursos disponíveis [4].  

 A fundação original do HSEIT foi em 1492, com posterior novas instalações em 1961. A 

26 de Março de 2012 foram inauguradas as instalações atuais do Hospital, situadas no concelho 

de Angra do Heroísmo [5]. Estas novas instalações têm capacidade para 241 camas em quartos 

individuais ou duplos, com instalações sanitárias privadas; cerca de 46 gabinetes de consulta; 

125 salas de tratamento em regime Hospital de Dia; 24 salas de realização de meios 

complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDT), tais como: área dedicada à Tomografia 

Axial Computorizada (TAC); à Ressonância Magnética; à Medicina Nuclear; à Radioterapia; à 

Hemodinâmica e Angiocardiografia; 9 salas de operações e 3 áreas distintas de atendimento em 

urgência – Geral, Pediátrica e Ginecologia/Obstetrícia [6].  

 Para além do serviço de urgência, o HSEIT também dispõem de outros serviços aos 

utentes, tais como Consulta Externa (CE) com diversas especialidades; Serviço Social, Hospital 

de dia; Laboratório de Patologia Clínica, Imagiologia, Anestesiologia e Bloco Operatório, 

Medicina Física e Reabilitação e serviço de Internamento. O Internamento subdivide-se em UT1, 

UT2, UT3, UT4, UTC1, UTC2, Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente (UCIP), 

Pediatria/Neonatologia, Obstetrícia/Ginecologia e Psiquiatria. Na UT1 encontram-se as 

especialidades de neurologia, cardiologia, dermatologia, nefrologia e reumatologia; na UT2 a 

medicina interna; na UT3 as especialidades de gastroenterologia, pneumologia e oncologia; na 

UT4 a especialidade de infeciologia; na UTC1 especialidades cirúrgicas: cirurgia vascular, 

oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, urologia e outras (neurocirurgia, etc.) e na UTC2 a 

cirurgia geral. Por vezes são internados na UT4 doentes de outros serviços, quando estes não 

têm camas disponíveis. Na UTC2 ou na UTC1 também são internados doentes da cirurgia 

plástica, que foram sujeitos a intervenção cirúrgica por cirurgiões plásticos não residentes.  

 É de realçar o papel que hoje em dia o HSEIT desempenha na articulação entre as 

diversas unidades de saúde da RAA, constituída por nove ilhas, em que a maioria das quais são 

desprovidas de unidades hospitalares. De modo a que os cuidados hospitalares cheguem à 

totalidade da população, muitas vezes é necessária a sua transferência para um dos três 

hospitais da região. O HSEIT serve de forma direta uma população de aproximadamente 70 mil 

habitantes, com o seguinte agrupamento por Unidade de Saúde de Ilha (USI) e respetivos 

Centros de Saúde (CS): USI Terceira (CS Angra do Heroísmo e CS Praia da Vitória); USI São 

Jorge (CS Velas e CS Calheta) e USI Graciosa (CS Santa Cruz) [6].   

4. Organização dos Serviços Farmacêuticos 

Na orgânica do HSEIT os SF são classificados como serviços de apoio clínico. Os SF do 

HSEIT têm como objetivo responder às necessidades dos doentes sob a sua área de influência, 



 
Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar – Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira 

3 
 

garantido um uso adequado, eficiente, seguro e racional dos medicamentos e deste modo 

proporcionar uma melhoria na saúde dos doentes [7].   

 De um modo geral, os SF são responsáveis por todo o circuito do medicamento (Anexo 

II), incluindo as seguintes áreas, no que respeita ao medicamento e a todos os produtos 

farmacêuticos [1]:   

 Seleção e Aquisição;  

 Receção e Armazenamento;  

 Preparação e controlo;   

 Distribuição;   

 Informação;  

 Farmacovigilância, Farmacocinética e Farmácia Clínica.  

    Os SF localizam-se no piso 0 do HSEIT, com um horário de funcionamento de segunda 

a sexta-feira das 8h00 às 17h00, em que fora desse horário fica um farmacêutico em regime de 

prevenção. Quanto à Unidade de Ambulatório, tal como à Unidade de Venda ao Público em 

Unidose, estas situam-se também no piso 0, e o seu horário é das 9h00 às 18h00, de segunda 

a sexta-feira.  

 Os recursos humanos funcionam como alicerce dos SF, revelando uma grande 

importância na organização da Farmácia Hospitalar. É de salientar a necessidade de um número 

mínimo de recursos humanos por cada área do serviço, desde Farmacêuticos, a técnicos 

superiores de diagnóstico e terapêutica (TSDT), assistentes operacionais (AO) e assistentes 

técnicos (AT) [1].  

 Na organização dos SF, do HSEIT, cada sector (sector de aquisições, sector de 

distribuição, sector de farmacotecnia e sector de qualidade) tem um farmacêutico responsável, 

em que o realizam em tempo parcial, podendo realizar outras atividades para além das exercidas 

num determinado sector.  

 No HSEIT o funcionamento e a qualidade dos SF são assegurados por uma equipa de 

profissionais, composta por 9 Farmacêuticos, 7 TSDT, 6 AO e 4 AT.  

5. Gestão das aquisições de produtos farmacêuticos 

 Para que os doentes possam ter à sua disposição medicamentos e produtos 

farmacêuticos de qualidade, no menor espaço de tempo, eficazes e ao menor custo possível, é 

necessário haver uma gestão racional e adequada dos produtos.  

 A seleção de medicamentos e de produtos farmacêuticos a nível hospitalar é encargo da 

Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), devendo ter por base o Formulário Hospitalar 

Nacional de Medicamentos (FHNM), substituído pelo Formulário Nacional de Medicamentos 

(FNM), da Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica (CNFT). É função da CFT a elaboração 
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e atualização do Formulário Farmacoterapêutico do HSEIT bem como a avaliação excecional de 

pedidos de medicamentos para doentes específicos, que não constem do referido formulário. 

 No final de cada ano são elaboradas previsões do consumo anual para o ano seguinte, 

tendo em conta as necessidades dos doentes em tratamentos e o histórico de consumos do ano 

atual. Essas previsões são analisadas e submetidas a autorização pelo conselho de 

administração (CA). Após autorização, é desencadeado o processo de compra e são lançados 

os Concursos Públicos de Aprovisionamento.  

 Na RAA, para aquisições maiores é necessário recorrer a concursos públicos 

promovidos pela Saudaçor S.A. (Sociedade Gestora de Recursos e Equipamentos de Saúde dos 

Açores), que em parceria com os hospitais da região, é responsável pelo lançamento da maioria 

dos concursos públicos, com publicação no Jornal Oficial da União Europeia, para celebração 

de contratos públicos de aprovisionamento relativos aos produtos definidos. Estando esse 

procedimento concluído, importa corroborar os contratos de aprovisionamento e divulgar as 

respetivas condições, através de portarias. Nessas portarias estão indicados os produtos ao 

abrigo da Saudaçor S.A., os quais, se o hospital tiver interesse em comprar, terá que o fazer ao 

fornecedor e nas condições descritas na portaria (Anexo III).  

 Quando o hospital necessita de determinado medicamento ou produto farmacêutico, que 

não se encontra ao abrigo de nenhuma portaria Saudaçor S.A., é que abre um procedimento de 

contratação do hospital, dependente do montante. Resumidamente, é anunciada a abertura dos 

concursos no Diário da República, sendo essa feita numa plataforma eletrónica. Após o final do 

prazo de submissão, são analisadas as propostas opinando quais os concorrentes a admitir ou 

a excluir. As propostas admitidas são analisadas em função do critério de adjudicação, critério 

esse que tem em conta: o preço mais baixo, as melhores condições de envio, ou seja, qual a 

proposta que é economicamente mais vantajosa e a adaptação do produto à dose unitária 

(identificação unitária da denominação comum internacional (DCI), forma farmacêutica (FF), 

dosagem, lote e prazo de validade) [8].  

 Também existe o procedimento de Ajuste Direto, em que nestes casos a entidade que 

adjudica é que escolhe os fornecedores a quem pretende comprar e pede-lhe que apresentem 

as suas propostas. Só se pode fazer pedidos por Ajuste Direto até um máximo de 75000€ por 

ano, quando prevê-se ultrapassar esse valor têm que se fazer a aquisição por Concurso Público 

de Aprovisionamento. Apenas é permitida a aquisição de medicamentos com Autorização de 

Introdução no Mercado (AIM) válida em Portugal. Os medicamentos que não possuam AIM em 

Portugal ou que esta esteja revogada ou caducada, bem como todos os medicamentos que 

estejam indisponíveis no mercado português por rutura de stock, necessitam de uma Autorização 

de Utilização Excecional (AUE) de compra ao estrangeiro, sendo essa concedida pelo 

INFARMED. Os pedidos de AUE são requeridos anualmente, durante o mês de setembro, tendo 

em conta previsões feitas para o ano. Esses pedidos têm validade de um ano [9].  
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 Para além da seleção dos medicamentos e seus procedimentos para aquisição, também 

tem que existir uma gestão rigorosa das existências para cada produto existente nos SF, para 

que se possa fazer as aquisições de modo a garantir uma gestão racional, evitando assim as 

ruturas de stock e respondendo desse modo a todas as necessidades do hospital. Cada produto 

possui um código interno e uma ficha eletrónica. Através dessa ficha eletrónica, têm-se acesso 

ao ponto de encomenda (PE), aos níveis de stock (máximo e mínimo), ao consumo mensal, ao 

consumo médio por ano ou por 6 meses, as encomendas realizadas e o estado das mesmas 

(satisfeitas/ pendentes/ parciais). O ponto de encomenda é pré-estabelecido para cada 

medicamento e produto farmacêutico, determinando o nível de stock a partir do qual é necessário 

efetuar um novo pedido de compra. O stock mínimo é metade do ponto de encomenda e o stock 

máximo é o dobro do ponto de encomenda.  

 O farmacêutico avalia informaticamente quais os produtos com stock inferior ao PE, 

pedindo uma listagem desses produtos. Atingido o PE é necessário proceder a uma nova 

aquisição do produto. A quantidade de produto a comprar é determinada tendo em conta o 

consumo médio mensal dos últimos 6 meses e a quantidade de produto necessária para um 

determinado período, isto de acordo com a análise ABC. A análise ABC permite classificar os 

medicamentos em escalões de impacto financeiro pelo seu valor unitário e pelo seu consumo, 

classificando os medicamentos em posições relativas a consumo total de medicamentos, por 

exemplo quando são produtos de elevado custo, apenas compra-se o suficiente para o mês e 

quando são produtos de baixo custo compra-se quantidades maiores. Para além dos consumos 

médios, é necessário também ter em conta as variações de consumos e a localização do 

Hospital, que influencia o tempo de entrega das encomendas, caso estas sejam feitas a 

fornecedores de Portugal continental ou estrangeiro. 

6. Receção, conferência e armazenamento de produtos farmacêuticos 

 A receção e a conferência dos medicamentos e produtos farmacêuticos são realizadas 

no armazém junto à zona de descarga (Anexo IV). Estes processos têm como intuito garantir a 

conformidade do produto recebido.  

 Após a receção, procede-se à conferência dos produtos recebidos, com posterior 

armazenamento. Regra geral, dá-se prioridade aos medicamentos refrigerados, aos 

estupefacientes e psicotrópicos (onde estão inseridas as benzodiazepinas), aos hemoderivados, 

aos citotóxicos e por fim aos restantes medicamentos e produtos farmacêuticos. Inicialmente, 

confere-se se a encomenda corresponde à guia de remessa e à nota de encomenda. Depois 

verifica-se a integridade das embalagens e os prazos de validade. Durante a conferência deve-

se fazer o registo da DCI, FF, dosagem, quantidades rececionadas em unidades, do prazo de 

validade e do lote dos produtos.  

 Os hemoderivados devem ser acompanhados do Certificado de Autorização de 

Utilização de Lote (CAUL) emitido pelo INFARMED, que é arquivado junto à cópia da respetiva 

fatura num dossier específico. Tal como os hemoderivados, os estupefacientes e psicotrópicos 



 
Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar – Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira 

6 
 

têm que ser obrigatoriamente conferidos por um farmacêutico. Todos os restantes produtos 

farmacêuticos são conferidos por um TSDT. 

 De seguida dá-se a entrada dos produtos no sistema informático, onde se verifica 

novamente a concordância entre a guia de remessa/fatura e a nota de encomenda tendo em 

conta a designação do produto e o valor total da encomenda. Por fim, e após a conferência, toda 

documentação é enviada para o serviço de aprovisionamento.  

 O armazém do HSEIT dispõe de todas as condições necessárias, como luminosidade, 

temperatura, humidade e segurança, para que haja um armazenamento adequado à boa 

conservação de todos os medicamentos e produtos farmacêuticos. Grande parte dos 

medicamentos, produtos farmacêuticos e dispositivos médicos são guardados no armazém 

consoante a classe a que pertencem, dispostos por ordem alfabética tendo por base a DCI e a 

FF. Existem medicamentos e produtos farmacêuticos com características especiais que 

necessitam de condições específicas de armazenamento, tais como os medicamentos 

termolábeis, que têm de ser guardados no frigorífico cuja temperatura apenas deve variar entre 

2ºC a 8ºC, os estupefacientes e psicotrópicos, que devem ser armazenados num cofre com 

fechadura de segurança, devidamente separados e rotulados e os citotóxicos, que devem ser 

armazenados em local próprio e fechado, com acesso ao kit de derrame de citotóxicos. Os 

produtos inflamáveis são armazenados em local específico, situado no exterior dos SF e as 

matérias-primas são armazenadas no Laboratório de Farmacotecnia. 

7. Gestão dos prazos de validade 

 Tal como o armazenamento dos produtos é importante para garantir a segurança e a 

diminuição de desperdícios, o controlo dos prazos de validade também é fundamental para tal, 

acautelando que os produtos com validade mais curta são consumidos primeiro, evitando que 

estes sejam distribuídos para os serviços e utilizados com a validade ultrapassada. De modo a 

garantir isso, o armazenamento é realizado segundo o FEFO, first to expire first out, ou seja o 

produto que tem prazo de validade mais curto deve ser dispensado primeiro. 

 Tanto os hemoderivados como os estupefacientes são sujeitos a inventários mensais, 

tal como controlo dos prazos de validade e lotes, registando-se os medicamentos com prazo de 

validade curto. Quando não é possível efetuar devoluções aos fornecedores tenta-se gerir as 

eventuais quebras, com a distribuição dos produtos para outros hospitais da RAA. 

 Nos casos em que os fornecedores aceitam devoluções, deve fazer-se um pedido de 

devolução, identificando o produto a devolver, com a DCI, a dosagem, a FF, o lote, o prazo de 

validade e o número de unidades a devolver. 

8. Farmacotecnia 

 A Farmacotecnia é uma área hospitalar especializada que se refere à preparação de 

determinadas FF, com qualidade, eficácia e segurança, necessárias e importantes para tratar os 
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doentes da unidade hospitalar em regime de internamento e, pontualmente, em regime de 

ambulatório [10].  

 No HSEIT, atualmente apenas temos:  

 Preparações não estéreis; 

 Reembalagem de FF sólidas em doses unitárias; 

 Preparação de citotóxicos; 

 Brevemente, outras preparações estéreis (ex: colírios, nutrição parentérica). 

 As preparações que se fazem atualmente no HSEIT destinam-se principalmente a 

doentes individuais e específicos (fórmulas pediátricas e preparações para tratamentos 

oncológicos, por ex.).   

De modo a garantir um padrão elevado de qualidade dos medicamentos manipulados 

preparados nos SF hospitalares foram aprovadas as boas práticas a observar na preparação de 

medicamentos manipulados. Essas normas de boas práticas incidem sobre oito vertentes 

essenciais: pessoal, instalações e equipamentos, documentação, matérias-primas, materiais de 

embalagem, manipulação, controlo de qualidade e rotulagem [11]. 

Os medicamentos manipulados podem ser classificados em Fórmulas Magistrais ou em 

Preparados Oficinais. As Fórmulas Magistrais consistem em medicamentos preparados nos SF 

hospitalares, por protocolos internos, segundo receita que especifica o doente a quem o 

medicamento se destina, e os Preparados Oficinais correspondem a qualquer medicamento 

preparado segundo as indicações compendiais, de uma farmacopeia ou de um formulário, em 

farmácia de oficina ou nos SF hospitalares, destinado a ser dispensado diretamente aos doentes 

assistidos pelo serviço [12].  

Ao prescrever uma Fórmula Magistral, o médico deve certificar-se da sua segurança e 

eficácia, verificando a possibilidade de existência de interações que possam colocar em causa a 

ação do medicamento ou a segurança do doente. A responsabilidade de verificar a segurança 

do medicamento manipulado prescrito é partilhada pelo farmacêutico que é responsável pela sua 

preparação. O médico também deverá ter em conta que só podem ser utilizadas na preparação 

de medicamentos manipulados, matérias-primas inscritas na Farmacopeia Portuguesa, nas 

Farmacopeias de outros Estados, Partes na Convenção Relativa à Elaboração de Uma 

Farmacopeia Europeia e na documentação científica compendial [12].  

Aquando da dispensa de um medicamento manipulado, o farmacêutico deverá garantir 

que são fornecidas todas as informações de relevância ao doente, nomeadamente no que diz 

respeito à posologia/modo de utilização, às condições de conservação e ao prazo de validade. 

Os medicamentos manipulados comparticipados pelo Serviço Nacional de Saúde são os 

que constam de lista publicada em anexo ao Despacho nº 18694/2010, de 16 de dezembro, 

aprovada pelo Governo, e proposta pelo Conselho Diretivo do INFARMED, I.P. A esta lista 
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podem ainda ser acrescidos medicamentos manipulados que cumpram as seguintes condições: 

inexistência no mercado de especialidade farmacêutica com igual substância ativa, na FF 

pretendida, existência de lacuna terapêutica a nível dos medicamentos preparados 

industrialmente ou necessidade de adaptação de dosagens ou FF às carências terapêuticas de 

populações específicas, como é o caso da geriatria e da pediatria [13]. 

 8.1 Preparações não estéreis 

Para se proceder à preparação de manipulados não estéreis, tem que se ter inicialmente 

uma prescrição médica, identificando o tipo de preparação, a quantidade a preparar tal como a 

dosagem desejada, sendo esta validada pelo farmacêutico responsável. As fichas de 

preparação, com as técnicas de preparação e as matérias-primas a utilizar, são previamente 

preparadas pelos farmacêuticos. Todos os cálculos necessários à preparação são validados 

pelos farmacêuticos, para que os TSDT possam proceder à preparação dos manipulados. Na 

ficha de preparação (Anexo V) regista-se o laboratório (origem), o lote, a validade, a quantidade 

necessária de cada matéria-prima, a quantidade efetivamente pesada/medida e o operador 

(TSDT) tem que assinar assim tal como o supervisor (farmacêutico).   

Todas as etapas da preparação, correspondentes às técnicas de preparação, têm de ser 

assinadas pelo operador que as realizou. No final da preparação, faz-se a verificação da 

qualidade, pela análise das características organoléticas, pH ou outro ensaio. É elaborado o 

rótulo (Anexo VI) da preparação, utilizando-se modelos já pré-definidos, identificando o produto, 

a dosagem, as condições de conservação, o prazo de validade e o lote interno (também registado 

na ficha de preparação, sendo este um número sequencial interno). O objetivo deste lote interno 

é garantir a rastreabilidade do manipulado.  

Os medicamentos manipulados não estéreis mais preparados são para a pediatria, 

dermatologia ou para doentes oncológicos. 

 8.1.1 Reembalagem 

 A reembalagem de medicamentos em unidose deve ser realizada quando as FF sólidas 

não se encontram adaptadas para a sua distribuição diária em dose unitária, com identificação 

de DCI, FF, dosagem, lote e prazo de validade. 

 Este processo deve assegurar a segurança e qualidade do medicamento. A 

reembalagem é efetuada em área restrita, e apresenta como vantagens a redução dos riscos de 

contaminação dos medicamentos; a redução dos erros de administração e uma maior economia; 

garante a correta identificação dos medicamentos; protege o medicamento reembalado dos 

agentes ambientais e assegura que o medicamento reembalado pode ser utilizado com 

segurança, rapidez e comodidade [1]. 

 A reembalagem de medicamentos sólidos orais (comprimidos inteiros ou fracionados, 

drageias, cápsulas) é essencial ao sistema de distribuição individual diária em dose unitária. Para 
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isto, é necessário estudar as características dos produtos, de modo avaliar a possibilidade ou 

não de fracionar e a estabilidade após desblisteragem do acondicionamento primário (blister).  

 Os medicamentos reembalados são todos registados num documento Excel. Nesse 

documento coloca-se as seguintes informações: nome comercial do medicamento, DCI, Titular 

de AIM, Dosagem inicial, Dosagem após reembalagem, lote inicial, lote sequencial após 

reembalagem (de modo a garantir a rastreabilidade), validade original, validade após 

reembalagem, quem reembalou, quem verificou, quem validou, a quantidade de comprimidos 

reembalados e a data de reembalagem. O prazo de validade é de 3 meses para os comprimidos 

desblisterados e fracionados e de 6 meses para os comprimidos desblisterados. Os 

medicamentos não desblisterados assumem a validade de origem.  

 Na reembalagem de FF sólidas, utilizam-se máquinas próprias (Anexo VII) para o efeito. 

Nos SF do HSEIT, existem duas máquinas de reembalagem: Auto-PrintTM Unit Dose Systems da 

Medical Packing INC., de reembalagem manual, em que o medicamento poderá ser reembalado 

com o blister, mantendo o prazo de validade original, encontrando-se um pouco em desuso, face 

à morosidade no corte dos comprimido com blister; e Autofarm que reembala os medicamentos 

desblistrados. Esta última é semi-automática, permitindo reembalar em maior quantidade e em 

menor tempo. 

 8.3 Unidade de Preparação de Citotóxicos 

 Os citotóxicos ou citostáticos são fármacos utilizados no tratamento de neoplasias 

quando os tratamentos cirúrgicos e radioterápicos não são possíveis ou se demonstraram 

ineficazes ou ainda como adjuvantes destes. Esses fármacos são eficazes no tratamento de 

alguns tipos de neoplasias e em outros casos podem ser utilizados como tratamento paliativo de 

modo a promover o prolongamento da vida do doente. Tendo em conta os efeitos adversos 

associados a estes fármacos, o médico deve efetuar sempre uma análise do risco/benefício 

antes do início do tratamento.  

 Após o diagnóstico o médico seleciona o protocolo quimioterapêutico a iniciar. O 

propósito dos protocolos de quimioterapia é padronizar as terapêuticas de modo a maximizar o 

efeito da quimioterapia, associando esta ao menor número de efeitos adversos possível. Cada 

protocolo de quimioterapia é característico de um tipo de cancro, composto por diferentes 

medicamentos, administrados em iguais ou diferentes dias do(s) ciclo(s). No HSEIT, antes de se 

iniciar um novo ciclo, realiza-se sempre uma consulta médica e análises clínicas ao doente.  

 O processo de preparação de citotóxicos inicia-se com uma prescrição médica do 

protocolo de quimioterapia, realizada informaticamente para os doentes seguidos pela Oncologia 

Médica e em suporte de papel para os doentes seguidos pela Hemato-Oncologia. Após ativação 

do protocolo pelo médico prescritor este é sempre também confirmado pela enfermagem (Anexo 

VIII), antes de se iniciar a preparação, atestando o bom estado do doente, a ausência de reações 

adversas e comprovação do estado dos acessos venosos. O Farmacêutico responsável pela 

validação, após receber a prescrição/confirmação do tratamento, faz o registo na Folha de 
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Marcação Diária (Anexo IX), com o serviço, nome e HSE do doente, protocolo de quimioterapia 

prescrito, número de preparações e a hora de receção da prescrição/confirmação.   

Os cálculos das doses dos medicamentos são efetuados com base na superfície corporal 

do doente, peso corporal ou área sob a curva (AUC), conforme o citotóxico, podendo ser 

ajustados nos casos de alterações do hemograma e/ou parâmetros bioquímicos. A validação 

farmacêutica da prescrição médica inclui a validação dos fármacos a preparar consoante o 

período do ciclo quimioterapêutico, os cálculos das doses (e correspondência para volumes), a 

seleção da solução de diluição apropriada (caso necessário), a seleção de dispositivos médicos 

adequados (p. ex. filtro, infusor, seringa opaca) e a impressão/validação do mapa de produção / 

ficha de preparação e rótulos das preparações. Os rótulos são emitidos em duplicado para que 

haja arquivo do rótulo preparado. São registados no mapa de produção o(s) lote(s) do(s) 

medicamento(s) utilizado(s). 

O mapa de produção/ ficha de preparação, o rótulo, o(s) medicamento(s), a solução de 

diluição e os dispositivos médicos, quando necessários, são colocados num tabuleiro para dupla 

conferência, realizada por outro farmacêutico. A transferência do tabuleiro da sala de apoio para 

a sala de preparação faz-se através do transfer, sendo o conteúdo do tabuleiro pulverizado com 

álcool 70º. Na sala de preparação encontram-se dois TSDT, aptos para a manipulação e 

devidamente equipados com vestuário hospitalar adequado, luvas para preparação de 

citotóxicos, protetor de calçado, touca, máscara (FP2 ou FP3) e bata cirúrgica estéril reforçada. 

Os TSDT devem proceder à leitura do rótulo, selecionando e colocando todo o material de 

consumo clínico necessário à manipulação no interior da câmara de fluxo laminar vertical (CFLV), 

após desinfeção com álcool 70º. A manipulação é efetuada por 1 TSDT enquanto o processo de 

conferência/apoio é realizado pelo 2º TSDT. A validação final /libertação de lote e o 

acondicionamento são realizados por um 2º farmacêutico, na sala de apoio, que deverá ter em 

atenção as características da preparação (necessidade de proteção da luz ou refrigeração). Nos 

protocolos de quimioterapia também poderá ser prescrita terapêutica adjuvante, como 

antieméticos, que será dispensada ao doente aquando do envio das preparações 

quimioterapêuticas. Um AO é o responsável pelo transporte da mala térmica, devidamente 

identificada com o símbolo dos citotóxicos, com as preparações, ao Hospital de dia de Oncologia, 

onde a administração dos tratamentos se realiza. Aquando da entrega da mala térmica, os 

enfermeiros verificam as preparações e assinam a Folha de Marcação Diária com a respetiva 

hora da receção. Antes de se administrar o tratamento são realizadas pré-medicações, de modo 

a diminuir-se os efeitos adversos consequentes da quimioterapia e soro para lavagem das veias, 

com medicamentos existentes em stock no serviço (nivelado). 

 Quando existem devoluções, estas devem ser justificadas e registadas na prescrição 

médica e no Formulário de Registo de Preparações Não Validadas ou Devolvidas (Anexo X). 

Tenta-se reutilizar a preparação nas seguintes 24 horas, porém nem sempre é possível, sendo 

necessário eliminar a preparação no contentor de resíduo do grupo IV. Como as preparações de 
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citotóxicos têm um elevado custo é necessário realizar uma boa gestão de modo a minimizar os 

produtos eliminados.  

 De modo a garantir um ambiente com esterilidade e segurança, realiza-se um controlo 

microbiológico, às segundas-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras, com 3 placas de gelose de 

chocolate e 2 placas de sabouraud, em que uma das placas de cada meio é o controlo negativo, 

2 avaliam o ar da CFLV e 1 gelose de chocolate avalia a luva do manipulador. Outro modo de 

garantir a esterilidade das preparações realizadas é o cumprimento dos procedimentos definidos 

para a limpeza e higienização da CFLV (realizada pelo TSDT) e da sala de preparação e áreas 

adjacentes (AO). 

9. Sistemas de Distribuição de Medicamentos 

 Os SF são responsáveis pela aquisição, distribuição e controlo de todos os 

medicamentos, dispositivos médicos e outros produtos farmacêuticos, utilizados no hospital, quer 

para doentes em regime de internamento quer em regime de ambulatório [7].   

 A distribuição de medicamentos é assegurada pela Farmácia Hospitalar que, com 

metodologias e circuitos próprios, garante o cumprimento da prescrição; permite uma 

racionalização da distribuição; garante uma administração correta do medicamento; diminui os 

erros associados com a medicação (administração de medicamentos não prescritos, troca da via 

de administração, erros de doses, etc.); permite uma monitorização da terapêutica; reduz o 

tempo de enfermagem dedicado às tarefas administrativas e manipulação dos medicamentos; e 

permite uma racionalização dos custos com a terapêutica [1,7]. 

 Todo o sistema de distribuição de medicamentos se inicia com uma prescrição ou com 

uma requisição do serviço de enfermagem [7]. Aquando de uma prescrição, esta é sujeita a uma 

validação por parte de um farmacêutico. A validação da prescrição médica é uma das funções 

do farmacêutico, que o torna indispensável na Farmácia Hospitalar.  

 As prescrições médicas são feitas por via eletrónica e, em casos excecionais, 

manualmente. Estas estão sempre associadas a um doente, identificado pelo seu nome e pelo 

seu número de processo interno (HSE). Muitas vezes, o doente também é identificado pela sua 

data de nascimento, pelo médico que o segue tal como pelo serviço em que se encontra 

internado. Através da plataforma Glintt, o farmacêutico tem acesso às prescrições médicas, que 

interpreta e analisa, implicando uma apreciação de toda a substância ativa, dose, via de 

administração, posologia bem como se o medicamento prescrito deve ser suspenso ao fim de 

determinado tempo de administração, como por exemplo, antibióticos. Caso o farmacêutico 

detete alguma discrepância na prescrição, como dose inadequada à situação, presença de 

possíveis interações medicamentosas, existência de alternativas medicamentosas mais 

vantajosas para o problema em causa ou custo-efetivas, etc, é dever do farmacêutico alertar o 

médico para determinado problema. Este alerta é feito pela introdução de uma mensagem no 

processo do doente a que o médico terá acesso quando o abrir ou o farmacêutico contata o 
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médico por via telefónica, de modo a facilitar o processo, nos casos que exigem uma atuação 

célere.  

 A distribuição de medicamentos pode ser realizada por distribuição individual diária em 

dose unitária, distribuição tradicional, distribuição por reposição de stock por níveis e distribuição 

personalizada. Existem ainda os circuitos especiais de distribuição de Estupefacientes, 

Psicotrópicos e Hemoderivados, sujeitos a legislação restrita. 

 9.1 Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose Unitária  

 O sistema de distribuição individual diária em dose unitária surge com o fim de aumentar 

a segurança no circuito do medicamento; conhecer melhor o perfil farmacoterapêutico de cada 

doente; diminuir os riscos de interações; racionalizar melhor a terapêutica; os enfermeiros 

dedicarem mais tempo aos cuidados dos doentes; atribuir corretamente os custos e reduzir os 

desperdícios [1].  

 O circuito do medicamento, neste sistema de distribuição, inicia-se com uma prescrição 

médica aquando do internamento (Anexo XI), que é validada pelo farmacêutico, tanto após o 

internamento como após qualquer alteração da prescrição ao longo de todo o tempo de 

internamento do doente (Anexo XII). A prescrição está identificada com o nome, com o HSE do 

doente e o número da cama, indicando a substância ativa, a FF, a dose, a via de administração, 

a frequência e a quantidade necessária ao doente para um período de 24 horas de cada 

medicamento. A validação da prescrição faz-se por interpretação e avaliação do perfil 

farmacoterapêutico de cada doente. Todo este processo é realizado no sistema informático do 

hospital, em que se acede a cada serviço hospitalar e respetivos doentes. Após validação da 

prescrição procede-se à preparação dos medicamentos, sendo necessário por vezes a 

reembalagem de determinados medicamentos. Após preparação dos medicamentos, estes são 

entregues nos serviços para posterior administração (Anexo XIII). A distribuição aos serviços de 

internamento é realizada diariamente e por um processo manual. Cada serviço tem uma mala 

de dose unitária com várias cassetes (gavetas), onde cada uma corresponde a uma cama/ um 

doente. Com base num mapa de produção, o TSDT prepara as cassetes de dose unitária, sendo 

este processo duplamente conferido por outro TSDT. Durante a manhã, são preparados e 

entregues os serviços UT3, UT4, UTC1, UTC2 e Psiquiatria e durante a tarde, os serviços UT2, 

UT1 e os Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente (UCIP). Contudo, pode haver alterações 

das prescrições ao longo do dia, que após validação farmacêutica, a medicação alterada é 

enviada para o serviço. Por vezes, nem todos os medicamentos são utilizados por serem 

medicamentos de SOS, por alteração da prescrição após aviamento das malas, por falecimento, 

etc, sendo feita a sua revertência aos SF.  

 Este sistema de distribuição permite uma dispensa de medicamentos para um período 

de 24 horas, exceto em dias feriados e fins de semanas, que pelos SF do HSEIT não funcionarem 

de forma contínua, os medicamentos são distribuídas para 48 ou 72 horas, respetivamente. Em 

caso de falta de medicamentos, novos internamentos ou rutura de stock, o farmacêutico de 
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prevenção é chamado para dispensar os medicamentos em falta. No HSEIT, os farmacêuticos 

fazem prevenção diária em que se dirigem ao serviço apenas em casos de urgência/ 

necessidade.  

 9.2 Sistema de Distribuição Tradicional 

 Este sistema de distribuição consiste no fornecimento de medicamentos e outros 

produtos farmacêuticos para stock do serviço, por não ser adequada a sua dispensa na 

distribuição individual diária em dose unitária ou por este sistema não estar adaptado ao serviço 

em causa (ex: Hospitais de Dia, Consulta Externa, Pediatria). Os enfermeiros-chefes de cada 

serviço são os responsáveis pela gestão dos stocks, podendo as requisições serem efetuadas 

por estes ou outros enfermeiros do serviço, sob sua responsabilidade. A reposição de stock é 

realizada pelos SF após um pedido/requisição em formato eletrónico ou manual. Quando nos SF 

se recebe a requisição, realiza-se uma satisfação do pedido, em que se faz uma transferência 

direta dos medicamentos e produtos farmacêuticos para os serviços, nos casos em que exista 

armazém avançado definido, ou consumo direto ao serviço. No HSEIT, apenas no Bloco 

Operatório, no Ambulatório dos SF e na Venda em Unidose é que existem armazéns avançados. 

Os pedidos podem ser classificados como urgentes ou não urgentes, havendo prioridade de 

satisfação dos primeiros.  

 O sistema de Distribuição Tradicional pode ser dividido em Distribuição por reposição de 

Stock por níveis ou Distribuição Personalizada. 

9.2.1. Sistema de Distribuição por Reposição de Stock por Níveis 

 O sistema de distribuição por reposição de stock por níveis é um sistema mais avançado, 

em que consoante as necessidades e o consumo médio de cada serviço se estabelece um stock 

fixo. Este stock é definido em conjunto pelos SF (farmacêutico responsável) e pelos serviços 

clínicos (enfermeiro-chefe e/ou diretor de serviço), tendo em conta as necessidades semanais 

de cada serviço. O stock não é igual em todos os serviços, apresentando diferenças conforme 

as especialidades de cada serviço.  

 Quando é necessária uma reposição de stock o enfermeiro realiza um pedido 

informático, selecionando o nível definido e introduzindo apenas as unidades consumidas, cuja 

reposição é necessária.   

9.2.2. Sistema de Distribuição Personalizada 

 A distribuição personalizada é utilizada para a distribuição de medicamentos de 

utilização esporádica/ pontual pelos serviços, que não constem do seu stock nivelado e/ou para 

distribuição de medicamentos com circuito especial definido pelos SF. São exemplos os 

antibióticos de justificação obrigatória, eritropoietinas, soluções de diálise peritoneal e 

suplementação oral. Este sistema de distribuição é utilizado também pelos serviços clínicos com 

sistema de distribuição diária em dose unitária implementado, para a distribuição de 
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medicamentos ou outros produtos farmacêuticos prescritos que, pelas suas características (ex: 

elevado volume), não podem ser dispensados nas cassetes de dose unitária. 

 Nas soluções de diálise peritoneal, o médico nefrologista envia a prescrição aos SF, que 

é validada por um farmacêutico (Anexo XIV). As soluções de diálise peritoneal são dispensadas 

quinzenalmente para os doentes residentes na ilha Terceira e mensalmente para os doentes 

residentes nas ilhas Graciosa e São Jorge. 

 9.3. Circuitos Especiais de Distribuição 

9.3.1. Sistema de Distribuição de Estupefacientes/ Psicotrópicos 

 Pelas suas características e propriedades a distribuição de estupefacientes e 

psicotrópicos (onde estão inseridas as benzodiazepinas injetáveis) carece de um elevado 

controlo. Para a aquisição destes medicamentos é necessário o preenchimento do anexo VII, 

onde é assinado pelo diretor técnico do distribuidor (armazenista/grossista) de medicamentos a 

dispensa das unidades encomendadas (nota de encomenda) e pelo farmacêutico hospitalar, 

confirmando a sua receção. 

 A distribuição destes medicamentos no HSEIT é realizada através do anexo X (Anexo 

XV). A dispensa pode ser realizada por doente, com a constituição de um stock no serviço para 

utilização exclusiva pelo doente, ou por serviço (reposição de stock nivelado) onde ocorre a 

reposição do número de unidades consumidas, com base nos registos de administração. Os 

anexos X têm de ser assinados pelo médico, com identificação do estupefaciente pela DCI, FF 

e dosagem. 

 O anexo X permite o registo da administração do estupefaciente até um máximo de 10 

doentes. Quando preenchido ou esgotado o stock nivelado, o anexo é entregue ao farmacêutico, 

que o valida. Estando conforme, ele assina e prepara a dispensa, registando o pedido no anexo 

V e atribuindo um número sequencial. O enfermeiro ou AO do serviço requisitante assina a 

receção do medicamento, aquando da sua dispensa. O original do anexo fica na farmácia, para 

arquivo, e o duplicado permanece no serviço requisitante. É posteriormente dada a saída 

informática do estupefaciente. 

9.3.1.1. Distribuição de Metadona 

 Os SF do HSEIT servem como intermediários/armazém entre o Laboratório Militar de 

Produtos Químicos e Farmacêuticos (LMPQF), que produz a metadona, e o programa 

PercurSOs. O programa PercurSOs consiste num programa de manutenção da abstinência por 

substituição opióide que funciona em regime ambulatório, através de uma Unidade Móvel. Este 

programa surgiu como uma resposta direcionada a toxicodependentes que procuram tratamento, 

numa perspetiva de proximidade. Este é composto por uma equipa multidisciplinar, constituída 

por médico, enfermeiros e técnicos de reabilitação (Psicólogo e Assistente Social) [14].  
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 Quando o programa PercurSOs necessita de stock de metadona, dirige-se aos SF com 

uma requisição, sendo as entradas e saídas de metadona registadas num Excel para controlo 

interno. Quando se encontram doentes inseridos no programa PercurSOs internados nos 

serviços do hospital, o médico do programa terá que enviar o relatório de encaminhamento para 

o serviço de internamento, para que o médico responsável pelo doente possa efetuar a 

prescrição interna da metadona, na posologia realizada. Aquando da receção da prescrição 

médica, os SF procedem à requisição da metadona ao programa PercurSOs (entregam as 

quantidades para uma semana) e a sua dispensa unitária diária ao serviço. Existe uma ficha de 

registo por doente, em que são registadas as receções do programa PercurSOs para o hospital 

e depois todas a dispensas dos SF para o serviço em que o doente se encontra internado. Se 

eventualmente, o doente tiver alta, faz-se uma devolução ao programa PercurSOs. 

9.3.2. Sistema de Distribuição de Hemoderivados 

 Os hemoderivados como são medicamentos de elevado risco biológico têm 

obrigatoriamente de ser sempre acompanhados pelo seu certificado de autorização de utilização 

de lote (CAUL), enviado pelo INFARMED. Como estes medicamentos têm um circuito próprio, 

requerem o preenchimento de uma requisição/distribuição/administração (Anexo XVI) em que 

são preenchidos os quadros A e B pelo médico prescritor e o farmacêutico preenche o quando 

C, para que possam ser dispensados [15]. O farmacêutico também faz o registo da cedência, 

atribuindo um número sequencial ao registo. Este documento tem duas vias, a Via Farmácia e a 

Via Serviço, em que a Via Farmácia fica nos SF e a Via Serviço acompanha o medicamento, 

sendo efetuado no quadro D deste documento o registo da administração pelo enfermeiro. A Via 

Serviço fica anexada ao processo do doente. 

 9.4 Sistema de Distribuição em Ambulatório 

 O sistema de distribuição em ambulatório consiste na dispensa de medicamentos a 

doentes em regime de ambulatório. Os medicamentos abrangidos são, regra geral, aqueles com 

legislação específica e com comparticipação a 100% pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS). Na 

RAA os custos com estas terapêuticas são suportados pelo Serviço Regional de Saúde (SRS).   

 Todos os medicamentos abrangidos em cada patologia, pelos regimes excecionais de 

comparticipação, encontram-se mencionados na página do INFARMED e no Anexo XVII [16]. 

Estes fármacos são distribuídos em regime de ambulatório hospitalar por serem fármacos de 

monitorização estreita, normalmente de elevado custo, com dispensas mensais, o que permite 

uma monitorização mais efetiva, designadamente pela consulta farmacêutica no ato da dispensa. 

Desta forma, e através de entrevista, são avaliados vários parâmetros que permite avaliar a 

adesão terapêutica tal como reações adversas ou interações com medicamentos, que 

rapidamente são comunicadas ao prescritor para intervenção rápida.  

 Para além da dispensa gratuita para as situações previstas pela lei, também ocorre 

dispensa gratuita de outros medicamentos, desde que autorizados pelo CA, após parecer 
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favorável pela CFT. São exemplos: medicamentos de uso exclusivo hospitalar; antineoplásicos; 

leites para bebés de mães VIH positivas, descrito na Circular Normativa n.º 23/DSR de 

29/12/2009; e dispositivos médicos para planeamento familiar (implante etonogestrel, DIU de 

levonorgestrel). Na RAA os dadores de sangue têm direito à dispensa gratuita da medicação, 

desde que sejam registados com mais de 10 dádivas no mesmo centro. Os dadores de sangue 

têm acesso gratuito a todos os medicamentos que os SF tenham no seu formulário interno de 

medicamentos. A Farmácia de Ambulatório também pode dispensar medicamentos que estejam 

esgotados nas farmácias comunitárias, desde que o utente apresente a receita com três 

carimbos de farmácias diferentes indicando que o medicamento se encontra esgotado. 

 A dispensa de medicamentos em regime de ambulatório é feita apenas na presença de 

uma receita médica e para um período máximo de 30 dias. Apenas se dispensa para períodos 

superiores, após aprovação prévia pelo CA.  

 O procedimento da dispensa começa pela validação da receita, confirmando se o doente 

pode levantar a medicação ou não, tendo em conta a data da última dispensa. Informaticamente 

tem que se selecionar a valência/especialidade tal como o grupo/despacho a que a patologia 

está associada, procedendo-se depois à dispensa. É extremamente importante esclarecer e 

informar os utentes sobre a importância da adesão à terapêutica como todos os cuidados a ter 

com cada medicamento, como, por exemplo, com os medicamentos refrigerados. O utente tem 

de assinar sempre o comprovativo de cedência, de modo a ter-se um registo de como o utente 

efetivamente levou a medicação. Na primeira dispensa o utente assina um termo de 

responsabilidade (Anexo XVIII).  

 Como já mencionado, o HSEIT serve não só a ilha Terceira como as ilhas Graciosa, São 

Jorge e alguns doentes das ilhas das Flores e do Pico. Tendo em conta que alguns desses 

doentes apresentam patologias legisladas, é necessário que a medicação lhes seja enviada para 

que não seja necessário a sua deslocação mensal à ilha Terceira. São agendados por rotina 

envios mensais para os respetivos CS desses doentes. 

10. Unidade de Venda ao Público em Unidose 

 Os medicamentos apresentam uma particular relevância pelos benefícios que 

proporcionam, mas também pelos custos que acarretam. De modo a conseguir-se melhores 

resultados em termos de saúde pública e de custo/benefício, é importante assegurar ao utente 

medicamentos de qualidade a um preço reduzido e que, ao mesmo tempo, permitam a redução 

das despesas, suportadas pelo sector público com a comparticipação de medicamentos. Assim, 

passou-se a disponibilizar medicamentos em unidose pelos SF das unidades de saúde do 

Serviço Regional de Saúde, com o intuito de reduzir as despesas suportadas pelos utentes, 

garantir uma dispensa ajustada ao tratamento prescrito, diminuir os desperdício e as despesas 

suportadas pelo Serviço Regional de Saúde [17,18].  
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 A venda em unidose apenas pode ser feita a doentes que foram sujeitos à prestação de 

cuidados de saúde no Serviço de Urgência ou que tiveram alta do internamento. Os 

medicamentos alvo de venda em unidose são aqueles que pertencem ao Formulário 

Farmacoterapêutico do HSEIT ou da adenda exclusiva criada para este serviço. 

 Em cada dispensa de medicamentos em unidose, o respetivo folheto informativo deve 

acompanhar o medicamento e todos os acondicionamentos secundários devem estar 

identificados com o nome do utente.  

 Para que ocorra a venda é necessário obrigatoriamente uma receita médica. Quando o 

serviço de venda em unidose não dispõe de todos os medicamentos prescritos na receita médica, 

pode-se fazer uma dispensa parcial, com possibilidade de compra da restante medicação em 

farmácia comunitária. Nestas situações, deve-se ficar com cópia da prescrição médica e rubricar 

o original da receita médica (colocar também o nº da carteira profissional), para que os 

medicamentos já dispensados não sejam novamente vendidos na farmácia comunitária. 

11. Informação sobre medicamentos  

 A informação sobre medicamentos é uma atividade tipicamente farmacêutica. O 

farmacêutico desde sempre tem proporcionado informação ao doente e outros profissionais de 

saúde recomendações sobre o uso correto dos medicamentos [7]. 

 O grande número de novos medicamentos, a complexidade da terapêutica, o número 

elevado de publicações nesta área e a falta de objetividade de algumas, criaram a necessidade 

de dispor de informação para os profissionais de saúde. Hoje em dia, a informação de 

medicamentos é necessária para a realização de uma terapêutica correta e segura [7]. O HSEIT 

não dispõe de um centro de informação de medicamentos, mas os seus farmacêuticos prestam 

apoio e esclarecimentos a todos os outros profissionais de saúde sobre a utilização dos 

medicamentos, com o objetivo de promover um uso seguro, eficaz e económico. Para além de 

transmitirem informações a todos os profissionais de saúde, os farmacêuticos do HSEIT, também 

atuam junto dos doentes, promovendo a adesão terapêutica e o uso racional dos medicamentos. 

De modo a contribuir para a transmissão de informação sobre os medicamentos aos doentes em 

regime de ambulatório, foi-me proposto a elaboração de um folheto informativo sobre o fármaco 

Riluzol, utilizado para o tratamento da esclerose lateral amiotrófica. Este folheto visa aspetos 

como: qual a razão da utilização do medicamento, como tomá-lo, o que fazer em caso de 

esquecimento e os efeitos adversos mais comuns. O folheto encontra-se no Anexo XIX. 

12. Farmácia Clínica 

 A Farmácia Clínica transforma o conceito de farmácia hospitalar, passando de 

dispensador de medicamentos para uma vertente de intervenção farmacêutica direcionada para 

o doente e na melhor forma de lhe dispensar os cuidados farmacêuticos com os menores riscos 

possíveis. Para isto, o farmacêutico necessita fazer parte da equipa clínica, de modo a poder 

acompanhar diretamente o doente nos serviços, prestando apoio aos médicos e enfermeiros [1]. 
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Os cuidados farmacêuticos podem permitir que haja menos desperdícios de medicamentos, que 

os tratamentos sejam mais efetivos, minimizar os efeitos adversos, reduzir os custos e uma maior 

adesão terapêutica.  

 No HSEIT esta atividade é realizada em todos os serviços que fruem do sistema de 

distribuição individual diário em dose unitária, sendo mais relevante nos serviços UT2 e UTC2, 

visto se realizarem visitas médicas nesses serviços. Essas visitas são semanais, sendo 

constituídas pela equipa médica, pelo farmacêutico responsável pelo serviço, por um 

nutricionista, um assistente social e os enfermeiros. Durante o estágio participei em visitas 

médicas ao serviço UTC2. Tendo em conta este conceito, foi me proposto a elaboração/análise 

de três casos clínicos distintos, que se encontram no Anexo XX.  

 Uma outra intervenção que pode conduzir a uma melhoria da segurança do doente é a 

prevenção de erros com medicamentos LASA (look alike sound alike). Tendo em conta o nome 

ortográfico e/ou fonético e/ou aspeto semelhante de determinados medicamentos, pode conduzir 

a trocas de medicamentos e como tal causar erros de prescrição, dispensa e/ou administração. 

Desse modo, também me foi proposto etiquetar as gavetas com os medicamentos para a 

distribuição em unidose tendo por base as regras para distinção dos medicamentos LASA da 

Norma nº020/2014 de 30 de dezembro [19]. A inclusão de letras maiúsculas e em negrito no 

meio das denominações semelhantes funciona então como um alerta (Anexo XXI). 

13. Farmacovigilância 

 A Farmacovigilância “visa melhorar a qualidade e segurança dos medicamentos, em 

defesa do utente e da Saúde Pública, através da deteção, avaliação e prevenção de reações 

adversas a medicamentos” [20]. Em Portugal, o Sistema Nacional de Farmacovigilância é 

atualmente regulamentado pelo Decreto-Lei n.º 20/2013, de 14 de fevereiro, que estabelece o 

regime jurídico dos medicamentos para uso humano [21].   

 O INFARMED é que é a entidade responsável por acompanhar, coordenar e aplicar o 

Sistema Nacional de Farmacovigilância. Atualmente o Sistema Nacional de Farmacovigilância é 

composto por todos os profissionais de saúde e qualquer cidadão quer seja o doente que sofreu 

a reação quer seja familiar ou cuidador. Como profissionais de saúde, nós farmacêuticos também 

temos a obrigação de comunicar quaisquer reações adversas graves ou que não fossem de 

esperar aquando da toma de um determinado medicamento. Assim sendo, os hospitais integram 

unidades de Farmacovigilância, sendo relativamente importante tendo em conta a inovação 

constante dos fármacos usados nos hospitais [1,21]. 

14. Ensaios Clínicos 

 Um ensaio clínico é qualquer investigação que seja procedida no Homem, de modo a 

descobrir ou a verificar os efeitos clínicos, farmacológicos ou outros efeitos farmacodinâmicos 

de um ou mais medicamentos experimentais, ou a identificar os efeitos indesejáveis, ou a estudar 

a absorção, a distribuição, o metabolismo e a eliminação de medicamentos experimentais, de 

modo a averiguar a respetiva segurança ou eficácia [22]. O INFARMED autoriza a realização de 
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ensaios clínicos, monitorizando a segurança da utilização dos medicamentos experimentais e 

certificando o acompanhamento dos mesmos de acordo com a legislação aplicável. A realização 

de ensaios clínicos de medicamentos para uso humana é regulada nacionalmente pela Lei n.º 

73/2015 de 27 de julho, que regula a investigação clínica [23]. Os SF são responsáveis pelo 

aprovisionamento, armazenamento e distribuição dos medicamentos experimentais, sendo 

encargo do farmacêutico a gestão de todo o circuito destes medicamentos, de modo a que haja 

rastreabilidade dos medicamentos e segurança dos participantes. 

 Durante o período de estágio não decorreu nenhum ensaio clínico, apenas acompanhei 

o encerramento de um, que consistia num “Estudo multicêntrico, aleatorizado e em dupla 

ocultação, para comparar a eficácia do Golimumab (GLM) em associação ao Metotrexato (MTX) 

versus o placebo em associação ao Metotrexato (MTX), no tratamento da dactilite e entesite em 

doentes com artrite psoriática, não expostos previamente ao Metotrexato (MTX)”. 

15. Comissões Hospitalares 

 As comissões hospitalares (de apoio técnico) são órgãos de carácter consultivo e que 

têm por missão colaborar com o CA, por iniciativa própria ou a pedido deste, nas matérias da 

sua competência [22]. 

 15.1 Comissão de Farmácia e Terapêutica 

 A CFT concede apoio técnico-científico à direção clínica, atuando como elo de ligação 

entre os serviços de prestação de cuidados e os SF, sendo constituída pelo diretor clínico, ou 

seu adjunto, que preside e por mais cinco elementos, sendo no total composta por três médicos 

e três farmacêuticos.  

 Compete à CFT designadamente: proferir-se, sob as regras deontológicas, à adequação 

da terapêutica prescrita aos doentes; selecionar, entre as alternativas terapêuticas previstas no 

Formulário Nacional de Medicamentos (FNM), a lista de medicamentos que serão 

disponibilizados pela instituição; monitorizar os dados resultantes de utilização de 

medicamentos; representar a instituição na articulação com CNFT e colaborar com a mesma; 

analisar com cada serviço hospitalar os custos da terapêutica que lhe são destinados; monitorizar 

a prescrição interna de medicamentos e de meios complementares de diagnóstico e terapêutica; 

cumprir as obrigações decorrentes do Despacho n.º 13382/2012 de 4 de outubro; implementar 

estratégias para a utilização racional do medicamento na instituição; colaborar com o Sistema 

Nacional de Farmacovigilância e articular com as diferentes Comissões [24].  

 Para além da CFT do hospital, também temos a Comissão Regional de Farmácia e 

Terapêutica (CRFT) que analisa as decisões tomadas pela CNFT bem como é responsável pela 

avaliação de medicamentos não incluídos no FNM e pela elaboração do formulário regional de 

medicamentos.  
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 A CNFT é responsável pela articulação com as CFT, no contexto da aquisição e 

utilização de medicamentos em estabelecimentos e serviços hospitalares do Serviço Nacional 

de Saúde (SNS). Esta é uma comissão técnica especializada que atua como órgão consultivo 

do INFARMED [25,26].  

 15.2 Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos 

Antimicrobianos 

 As infeções associadas aos cuidados de saúde complicam o tratamento dos doentes, 

sendo uma das principais causas de morbi-mortalidade, tal como de um consumo aumentado de 

recursos hospitalares e comunitários, de realçar que cerca de um terço são evitáveis [27]. Para 

contornar este problema, através do Despacho n.º 2902/2013, a Direção Geral de Saúde (DGS) 

desenvolveu o Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos 

Antimicrobianos (PPCIRA) [28]. O objetivo deste programa foi reduzir as infeções associadas 

aos cuidados de saúde tal como a resistência aos antimicrobianos, através de um uso judicioso 

de antibióticos, de modo a haver um controlo e prevenção de infeções derivadas de resistências 

a antimicrobianos. [27]. 

 O papel do farmacêutico, na prevenção e no controlo de infeções e de resistência 

antimicrobiana, recai sobre o controlo da prescrição antibiótica, intercedendo junto de outros 

profissionais de saúde de modo a atender-se aos resultados do antibiograma, proporcionando 

uma terapêutica antimicrobiana mais dirigida ao agente. No PPCIRA do HSEIT existe um 

membro que é farmacêutico. 

 15.3 Comissão de Ética 

 A Comissão Ética tem como objetivo defender a dignidade e a integridade humana, 

emitindo juízos éticos no foro da atividade hospitalar. Esta rege-se pelo Decreto-Lei nº 97/95 de 

10 de Maio [29,30]. Tem como missão zelar pela observância de padrões de ética que devem 

ser respeitados no exercício das ciências médicas, por forma a proteger e garantir o respeito 

pela dignidade e integridade da pessoa humana e seus direitos fundamentais bem como emitir 

pareceres sobre questões éticas no domínio de atividade do HSEIT. 

 A comissão de Ética do HSEIT é composta por médicos, uma farmacêutica, uma 

enfermeira, uma socióloga, um padre, um jurista e uma pessoa especializada na bioética, 

intervindo apenas em casos pontuais do hospital e não quanto à realização de ensaios clínicos, 

sendo da responsabilidade de Comissão de Ética para a Investigação Clínica (CEIC).  

Conclusão 

 Ao longo do curso, nós estudantes adquirimos uma grande bagagem científica e muito 

importante para o nosso futuro profissional, no entanto todo esse conhecimento não é suficiente, 

sendo o estágio curricular essencial para adquirimos competências práticas e reais sobre a 

atividade farmacêutica.  
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 Tendo em conta que o farmacêutico é um profissional de saúde versátil e que este pode 

intervir em várias áreas, decidi realizar parte do meu estágio em farmácia hospitalar por ser uma 

área da qual tinha pouco conhecimento e que me despertava curiosidade.  

 Para além da realização do folheto informativo sobre o Riluzol, da análise dos casos 

clínicos e da etiquetagem das gavetas da unidose segundo as Norma da DGS sobre gestão dos 

LASA, também foi me proposto a realização de um trabalho de investigação sobre a imunoterapia 

na oncologia, em Anexo XXII. Foi um trabalho interessante e de extrema importância, visto ser 

uma área em que eu sentia alguma dificuldade pela carência em conhecimentos.   

 A realização deste estágio curricular permitiu-me compreender o quão importante é o 

farmacêutico hospitalar nos hospitais, tendo sido um processo de constante aprendizagem.  

 Como balanço final do meu estágio nos SF do HSEIT, este é muito positivo, pois tive 

oportunidade de participar em todas a atividades/funções realizadas pelos SF, acabando o meu 

estágio com muita pena e com real interesse nessa área.  
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Anexos 

Anexo I – Plano de Estágio nos SF do HSEIT. 

Dia Atividades/Funções 

1 set 
Planeamento do estágio. Apresentação do serviço e equipa. Orgânica e funcionamento do serviço. 

Organização dos SF e diferentes sectores de atividade.  

4 
Gestão de aquisições, de faltas e dos prazos de validade. AUE. Receção, conferência e 

armazenamento de medicamentos. Emissão de Notas de Encomenda e legislação das aquisições.  

5 

Sistema informático na Distribuição individual diária em dose unitária. Perfil Farmacoterapêutico, 

Clinidata, EPR Clínico, Simposium Hospitalar. Informação sobre medicamentos – Intervenção 

Farmacêutica. Distribuição individual diária em dose unitária.  

6-15 

Distribuição individual diária em dose unitária. Distribuição Tradicional/Personalizada. Reposição de 

stock por níveis. Estupefacientes/Psicotrópicos e Hemoderivados. Metadona. Farmacotecnia.  

Acompanhamento visita médica – UTC2. 

18-22 Farmácia de Ambulatório. 

25-29 Farmácia de Ambulatório. Serviço de venda em unidose. Inventário/Pedido de reposição de stock.  

2-6 out 
Farmácia de Ambulatório. Serviço de venda em unidose. Preparação do envio de terapêutica para as 

USI.  

9-20 
Unidade de Preparação de Citotóxicos. Acompanhamento da administração de medicamentos 

quimioterapêuticos aos doentes em Hospital de Dia.  

23-31 
Preparação do tema a apresentar, com apresentação aos SF. Elaboração de relatório de estágio em 

farmácia hospitalar. Comissões hospitalares: CFT, PPCIRA e Ética. Ensaios Clínicos.  

 

Anexo II – Circuito do Medicamento, adaptado de [1]. 
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Anexo III – Exemplo de portaria ao abrigo da Saudaçor S.A.  
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Anexo IV – Zona de receção e conferência dos medicamentos e produtos farmacêuticos no 

HSEIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo V – Exemplo de uma ficha de Preparação de Medicamentos Manipulados. 
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Anexo VI – Exemplo de um rótulo de um manipulado. 

 

Anexo VII – Máquinas de Reembalagem e respetivos reembalamentos: Auto-Print TM Unit Dose 

Systems da Medical Packing INC. e Autofarm. 
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Anexo VIII – Documento de Confirmação da Realização de Tratamento com Citotóxicos. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo IX – Folha de Marcações Diárias UPC. 
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Anexo X – Folha de Registo de Preparações não Validadas ou Devolvidas à UPC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XI – Exemplo de uma prescrição eletrónica. 
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Anexo XII – Circuito do medicamento no Sistema de Distribuição Individual Diária em Dose 

Unitária, adaptado de [1,7].  

 

 

Anexo XIII – Transporte dos medicamentos em unidose, em sistema de gavetas, para os 

serviços. 
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Anexo XIV – Folha de prescrição de soluções de diálise peritoneal 

 

Anexo XV – Folha de requisição de Estupefacientes/Psicotrópicos – Anexo X 
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Anexo XVI – Folha de requisição de Hemoderivados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo XVII – Patologias crónicas, cuja medicação é dispensada gratuitamente em regime de 

ambulatório, adaptado de [16].  

Hidradenite Supurativa (Hidrosadenite supurativa ou acne inversa)  

 Portaria nº 38/2017, de 26 de janeiro  

Definição Fármacos dispensados Administração 

É uma doença inflamatória cutânea, 
crónica, caraterizada pelo 
aparecimento de áreas inflamadas 
de lesões dolorosas, nódulos 
inflamatórios, abcessos ou 
furúnculos que surgem normalmente 
no local onde se encontram 
determinadas glândulas sudoríparas 
(denominadas glândulas apócrinas). 

 
Adalimumab* 

 
A cada 2 semanas 

*É um anticorpo monoclonal concebido para reconhecer e ligar-se ao fator 
de necrose tumoral (TNF), envolvido no processo de inflamação. Ao ligar-se 
ao TNF, o adalimumab bloqueia a sua atividade, reduzindo a inflamação e 
outros sintomas das doenças em causa.  

 

Hiperfenilalaninemia 

 Despacho nº 1261/2014, de 14 de janeiro 

Definição Fármacos dispensados Administração 

A fenilcetonúria (PKU) e a 
deficiência em tetrahidrobiopterina 
(BH4) são doenças hereditárias 
autossómicas recessivas, que se 
traduzem na dificuldade da 

 
 

Cloridrato de Sapropterina* 
 
 

Tomado com uma refeição, todos 
os dias à mesma hora, de 
preferência de manhã. 
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metabolização da fenilalanina 
(hiperfenilalaninemia).  
 
 
 
 
 
 

 Em alguns doentes com deficiência 
em BH4, a dose poderá ter de ser 
dividida em duas ou três doses ao 
longo do dia.  

*É uma cópia sintética da BH4. Na PKU, atua ao melhorar a atividade da 
enzima defeituosa e, na deficiência em BH4, substitui o cofator em falta. Esta 
ação ajuda a restaurar a capacidade da enzima para converter a fenilalanina 
em tirosina, reduzindo os níveis de fenilalanina no sangue. 

 

Doença de Crohn ou Colite Ulcerosa 

 Despacho nº 9767/2014, de 21 de julho  

Definição Fármacos dispensados Administração 

 
A Doença de Crohn é uma doença 
inflamatória intestinal crónica de 
etiologia desconhecida, 
caracterizada por períodos de 
agudização intercalados com 
períodos quiescentes e associa-se a 
uma morbilidade significativa.  
 
A Colite Ulcerosa é uma doença 
inflamatória intestinal, ativa grave ou 
com formação de fístulas.  
 

 
Infliximab* 

(Doença de Crohn e Colite 
Ulcerosa) 

 

A dose é de 5 mg/Kg. A frequência 
de repetição do tratamento depende 
da doença a ser tratada e da 
resposta do doente ao 
medicamento. 

*É um anticorpo monoclonal, concebido para reconhecer e ligar-se a uma 
estrutura específica (antigénio) existente no organismo, que foi concebido 
para se ligar ao fator de necrose tumoral alfa (TNF-alfa), envolvido no 
surgimento da inflamação. Ao bloquear o TNF-alfa, o infliximab melhora a 
inflamação e outros sintomas das doenças. 

 
Adalimumab** 

(Doença de Crohn e Colite 
Ulcerosa) 

 
A cada 2 semanas. 

**É um anticorpo monoclonal concebido para reconhecer e ligar-se ao fator 
de necrose tumoral (TNF), envolvido no processo de inflamação. Ao ligar-se 
ao TNF, o adalimumab bloqueia a sua atividade, reduzindo a inflamação e 
outros sintomas das doenças em causa. 

Golimumab*** 
(Colite Ulcerosa) 

A dose recomendada depende da 
doença a ser tratada e da resposta 
do doente. 

***É um anticorpo monoclonal, concebido para reconhecer e ligar-se a uma 
estrutura específica (antigénio) existente no organismo. O golimumab foi 
concebido para se ligar ao fator de necrose tumoral alfa (TNF-alfa), 
envolvido no surgimento da inflamação. Ao bloquear o TNF-alfa, o 
golimumab melhora a inflamação e outros sintomas das doenças. 

 

Acromegalia 

 Despacho nº 3837/2005, de 27 de janeiro  

Definição Fármacos dispensados Administração 

É um síndrome causado, na maioria 
dos casos, por um tumor benigno, o 
adenoma da hipófise, responsável 
pela secreção excessiva da 
hormona de crescimento (GH) 
durante um período de tempo 
prolongado. Esta hipersecreção 
origina um excesso de produção de 
IGF-I. A sua produção excessiva 
causa o crescimento anormal dos 
tecidos, o que é característico. Trata-
se de uma doença rara, mas 
frequentemente incapacitante. 

 
Lanreotida* 

 

A dose inicial recomendada é de 60 
a 120 mg a cada 28 dias. 

*É um octapeptídeo análogo da somatostatina natural. Como tal é um 
inibidor de várias funções endócrinas, neuroendócrinas, exócrinas e 
parácrinas. Apresenta uma elevada afinidade para os recetores humanos da 
somatostatina (SSTR) 2 e 5, sendo o principal mecanismo responsável pela 
inibição da GH. 

 
Octreotido** 

Início: 0,05 a 0,1 mg por injeção SC 
de 8-8 h ou de 12-12 h. 
Dose ótima: 0,3 mg/dia. 
Dose máxima: 1,5 mg/dia. 

**É um octapéptido sintético análogo à somatostatina natural com efeitos 
farmacológicos semelhantes, mas com uma duração de ação mais 
prolongada. Inibe a secreção patologicamente aumentada GH, de péptidos 
e de serotonina produzidos no sistema endócrino gastro-enteropancreático 
(GEP). 
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Pegvisomant*** 

 

 
 
 

 
1ª Dose: 80 mg. 
Após 1ª dose: 10 mg/dia. 
Dose máxima: 30 mg/dia. 
 
Utilizado em doentes que não 
responderam de forma adequada 
à cirurgia e/ou à radioterapia nem 
ao tratamento com análogos da 
somatostatina. 

***É muito semelhante à GH humana, mas foi concebida de modo a 
bloquear os recetores a que a GH normalmente se fixa. Ao bloquear os 
recetores, impede a GH de produzir o seu efeito, prevenindo assim o 
crescimento indesejado e outras perturbações associadas à acromegália. 

 

Esclerose múltipla (EM) 

 Portaria nº 330/2016, de 20 de dezembro 

Definição Fármacos dispensados Administração 

É uma doença crónica, inflamatória 
e autoimune, desmielinizante e 
neurodegenerativa do Sistema 
Nervoso Central.  
Na EM a mielina é destruída, 
impedindo uma adequada 
comunicação entre o cérebro e o 
corpo. Por outro lado, o processo 
inflamatório que ocorre nesta doença 
lesiona as próprias células nervosas, 
causando perda permanente. 
Embora não seja uma doença fatal, é 
muito incapacitante, afetando 
significativamente todos os aspetos 
da vida dos pacientes. 

 
Acetato de Glatirâmero* 

 

20 mg, por injeção SC, 1x/dia. 

*Atua como um imunomodulador, modificando os processos imunitários que 
correntemente se acredita serem responsáveis pela patogénese da EM. 

 
Fumarato de dimetilo** 

 

120 mg, 2x/dia, durante 7 dias. 
Após 7 dias, 240 mg, 2x/dia. 

 
Tomado com alimentos. 

**Ativa uma proteína chamada “Nrf2” que regula determinados genes 
“antioxidantes” envolvidos na proteção das células contra danos. Estudos 
realizados demonstraram que a S.A. reduz a inflamação e modula a 
atividade do sistema imunitário. 

 
Interferão beta-1a*** 

 

30 µg/semana por injeção IM. 

***Pertence ao grupo dos “interferões”, que são substâncias naturais 
produzidas pelo organismo e que o ajudam a combater agressões, 
nomeadamente infeções causadas por vírus. Desconhece-se ainda o 
mecanismo de ação na EM, mas parece acalmar o sistema imunitário e 
prevenir as recidivas. 

 
Interferão beta-1b▫ 

Início: 62,5 µg, em dias alternados, 
aumentando progressivamente ao 
longo de 19 dias até atingir a dose 
recomendada de 250 µg, em dias 

alternados. Injeção SC. 

▫Pertence ao grupo dos “interferões”, que são substâncias naturais 
produzidas pelo organismo e que o ajudam a combater agressões, 
nomeadamente infeções causadas por vírus. Desconhece-se ainda o 
mecanismo de ação na EM, mas parece baixar a atividade do sistema 
imunitário e prevenir as recidivas de EM. 

 
Peginterferão beta-1a▫▫ 

 

 
Início: dose de 63 µg. 

 
Duas semanas depois: dose de 94 

µg. 
 

Passadas duas semanas: 125 µg, 
de 2-2 semanas. 

▫▫É uma forma de proteína que é produzida naturalmente no organismo. Ainda 
se desconhece a forma como funciona na EM, mas, aparentemente acalma 
o sistema imunitário e impede os surtos de EM. 

 
Teriflunomida▫▫▫ 

 
 

Dose recomendada: 
14 mg/dia 
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▫▫▫Bloqueia uma enzima chamada “dihidroorotato desidrogenase”, a qual é 
necessária para a multiplicação das células. Desconhece-se o modo de 
funcionamento exato da S.A. na EM, mas pensa-se que esta reduz o número 
de linfócitos que fazem parte do sistema imunitário e que estão envolvidos no 
processo inflamatório. Com menos linfócitos, a inflamação é menor, o que 
ajuda a controlar os sintomas da EM. 

 

Hepatite C 

 Portaria nº 146-B/2016, de 12 de maio  

Definição Fármacos dispensados Administração 

A hepatite é uma inflamação do 
fígado. Esta inflamação pode 
desaparecer espontaneamente ou 
progredir para fibrose (cicatrizes), 
cirrose ou cancro do fígado. Os vírus 
da hepatite são a causa mais 
comum. A doença pode ser causada, 
também, por substâncias tóxicas (por 
exemplo, álcool, certos 
medicamentos) e doenças 
autoimunes. 
A hepatite C é uma doença crónica 
do fígado causada por uma infeção 
pelo vírus da hepatite C. 

Boceprevir*  
Primeiro devem tomar: 

Peginterferão alfa e Ribavirina 
durante quatro semanas. 

 
Depois, a dose recomendada: 

4 cápsulas, 3x/dia. 
 

Período máximo: 44 semanas. 

*É um inibidor da protéase, bloqueando a protease NS3 do VHC, que é 
encontrada no vírus da hepatite C de genótipo 1 e que está associada à 
replicação do vírus. Quando a enzima é bloqueada, o vírus não se replica 
normalmente, o que atrasa a taxa de replicação e ajuda a eliminar o vírus. 

 
Peginterferão alfa-2a** 

Adultos: 180 µg/semana, durante 
48 semanas. 

 
Crianças: 65 a 180 µg/semana, de 

acordo com a altura e o peso, 
durante 24 ou 48 semanas. 

**Pertence ao grupo “interferões”, que são substâncias naturais produzidas 
pelo organismo que o ajudam a combater infeções causadas por vírus. O 
mecanismo de ação nas doenças virais ainda não está completamente 
esclarecido, mas pensa-se que atuam como imunomoduladores. Os 
interferões alfa podem também bloquear a multiplicação dos vírus. 

 
Peginterferão alfa-2b*** 

Administrado 1x/semana. 
 

Adultos: em associação dose de 1,5 
µg por Kg de peso corporal, ou em 
monoterapia dose de 0,5 ou 1,0 µg 

por Kg de peso corporal. 
 

Crianças: 60 µg tendo por base a 
altura e o peso do doente. 

***Pertence ao grupo “interferões”, que são substâncias naturais produzidas 
pelo organismo que o ajudam a combater agressões, nomeadamente 
infeções causadas por vírus. Pensa-se que atuam como imunomoduladores 
e que bloqueiam a multiplicação dos vírus. 

 
Ribavirina▫ 

Não deve ser utilizado em 
monoterapia. 

 
Duas tomas diárias (manhã e 

noite) com alimentos. 

▫É um análogo sintético de nucleósidos que apresenta atividade in vitro para 
alguns vírus RNA e DNA. Desconhece-se o mecanismo pelo qual a ribavirina 
em combinação com o peginterferão alfa-2a ou o interferão alfa-2a exerce os 
seus efeitos anti-VHC. 

 
Sofosbuvir▫▫ 

Dose recomendada: 400 mg/dia, 
tomado com alimentos. 

 
Só pode ser utilizado em 

associação, como por ex. com a 
ribavirina ou peginterferão alfa e 

ribavirina. 

▫▫Bloqueia a ação da “ARN polimerase ARN-dependente NS5B” no vírus da 
hepatite C, a qual é essencial para a multiplicação do vírus. Esta ação impede 
que o vírus da hepatite C se multiplique e infete novas célula, agindo contra 
todos os genótipos do vírus da hepatite C. 
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Ledipasvir + Sofosbuvir▫▫▫ 

Dose recomendada: 
1 cp/dia. 

 
A duração do tratamento, tanto em 
monoterapia como em combinação 

com a ribavirina, depende do 
genótipo do vírus, tal como dos 
problemas do fígado de cada 

paciente. 

▫▫▫Bloqueiam a ação de duas proteínas essenciais à multiplicação do vírus da 
hepatite C. A Sofosbuvir bloqueia a ação de uma proteína chamada “ARN 
polimerase ARN-dependente NS5B” e a Ledipasvir bloqueia uma proteína 
chamada “NS5A”. Com o bloqueio destas proteínas, há uma paragem na 
multiplicação do vírus da hepatite C e desse modo não infetar novas células.  

 
Dasabuvir● 

Dose recomendada: 
2 cps/dia (1/manhã e 1/noite). 

 
Sempre utilizado em associação 
com o Viekirax, o qual contém as 

substâncias ativas ombitasvir, 
paritaprevir e ritonavir. 

●Consiste em bloquear a ação de uma enzima no vírus da hepatite C 
chamada “polimerase ARN-dependente NS5B”, necessária para a 
multiplicação do vírus. Esta ação impede que o vírus da hepatite C se 
multiplique e infete novas células. 

 
Ombitasvir + Paritaprevir + 

Ritonavir ●● 

Dose recomendada: 
2 cps/dia, com alimentos. 

 
Sempre utilizado em associação, 
como por ex. com o dasabuvir e a 

ribavirina. 

●●O ombitasvir bloqueia a ação de uma proteína no vírus da hepatite C 
chamada “NS5A” e o paritaprevir bloqueia a ação de uma outra proteína 
chamada “NS3/4A”, ambas necessárias para a multiplicação do vírus. Com o 
bloqueio destas proteínas, o vírus da hepatite C não se multiplica nem infeta 
novas células. 
O ritonavir bloqueia a ação da CYP3A que decompõe o paritaprevir. Esta 
inibição abranda a remoção do paritaprevir do organismo, o que permite que 
o paritaprevir tenha uma ação mais duradoura contra o vírus. 

 

Profilaxia de rejeição aguda do transplante hepático alogénico 

 Despacho nº 8345/2012, de 12 de junho  

Definição Fármacos dispensados Administração 

  
Micofenolato de mofetil* 

 
 

Adultos: via IV deverá ser 
administrado durante os primeiros 4 

dias após o transplante hepático. 
 

Quando tolerado: 
1,5 g 2x/dia 

(3 g/dia). 

*É um imunossupressor. No organismo, é convertido em ácido micofenólico, 
que bloqueia a “inosina monofosfato desidrogenase”, importante para a 
formação de ADN nas células, sobretudo nos linfócitos. Ao impedir a 
formação de novo ADN, há redução da taxa de multiplicação dos linfócitos, 
que os torna menos eficazes no reconhecimento e ataque do órgão 
transplantado, diminuindo o risco de o órgão ser rejeitado. 
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Tacrolímus** 

Adulto, início: 0,10-0,20 mg/kg/dia, 
em duas tomas (manhã e à noite). 

 
Quando não é possível via oral, 

inicia-se IV 0,01-0,05 mg/kg/dia, por 
perfusão contínua de 24h. 

 
Criança, início: 0,30 mg/kg/dia, em 

duas tomas (manhã e à noite). 
 

Quando não é possível via oral, 
inicia-se IV 0,05 mg/kg/dia, por 

perfusão contínua de 24h. 

**É um agente imunossupressor altamente potente e demonstrou a sua 
atividade tanto em experiências in vitro como in vivo. 
Inibe a formação de linfócitos citotóxicos que são responsáveis pela rejeição 
de transplantes, suprimindo a ativação das células T e a proliferação das 
células B induzida pelas células T-Helper, assim como a formação de 
linfoquinas (como as interleuquinas-2, -3 e o interferão γ) e a expressão dos 
recetores da interleuquina-2. 

 

Profilaxia da rejeição aguda do transplante cardíaco alogénico 

 Despacho nº 8345/2012, de 12 de junho  

Definição Fármacos dispensados Administração 

 
 
 
 
 
 
 

 
Micofenolato de mofetil* 

 

Dose recomendada: 
1,5/2x/dia, a começar nos cinco dias 

que se seguem ao transplante. 

*É um imunossupressor. No organismo, é convertido em ácido micofenólico, 
que bloqueia a “inosina monofosfato desidrogenase”, importante para a 
formação de ADN nas células, sobretudo nos linfócitos. Ao impedir a 
formação de novo ADN, há redução da taxa de multiplicação dos linfócitos, 
que os torna menos eficazes no reconhecimento e ataque do órgão 
transplantado, diminuindo o risco de o órgão ser rejeitado. 

 
Tacrolímus** 

Adulto: inicia-se com 0,075 
mg/kg/dia, dividida em duas tomas 

(manhã e à noite). 
 

Crianças: sem indução, 1ª dose da 
terapêutica oral: 0,30mg/kg/dia. 

 
Após a indução de anticorpos, por 

via oral, a dose é 0,10 – 0,30 
mg/kg/dia (1x/manhã e 1x/noite). 

**É um agente imunossupressor altamente potente e demonstrou a sua 
atividade tanto em experiências in vitro como in vivo. 
Inibe a formação de linfócitos citotóxicos que são responsáveis pela rejeição 
de transplantes, suprimindo a ativação das células T e a proliferação das 
células B induzida pelas células T-Helper, assim como a formação de 
linfoquinas (como as interleuquinas-2, -3 e o interferão γ) e a expressão dos 
recetores da interleuquina-2. 

 
Everolímus*** 

Adultos: recomendado um regime 
inicial de 0,75 mg/2x/dia, em 
simultâneo com ciclosporina. 

 
É recomendado 

1,0 mg/2x/dia. Em simultâneo com 
Tacrolímus. 

***É um inibidor da proliferação do sinal, que evita a rejeição do aloenxerto. 
Exerce o seu efeito imunossupressor através da inibição da proliferação, e 
assim da expansão clonal, das células T ativadas pelo antigénio que é 
acionada pelas interleucinas específicas das células T. Inibe uma via de 
sinalização intracelular que é desencadeada pela ligação destes fatores de 
crescimento das células T aos seus respetivos recetores e que, normalmente, 
leva à proliferação celular. O bloqueio deste sinal leva a uma paragem das 
células na etapa G1 do ciclo celular. 

 



 
Relatório de Estágio em Farmácia Hospitalar – Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira 

42 
 

Profilaxia da rejeição aguda do transplante renal alogénico 

 Despacho nº 8345/2012, de 12 de junho  

Definição Fármacos dispensados Administração 

  
Micofenolato de mofetil* 

Adultos: Dose recomendada é de 1 
g/2x/dia a ser iniciada nas 72 horas 

que se seguem ao transplante. 

*É um imunossupressor. No organismo, é convertido em ácido micofenólico, 
que bloqueia a “inosina monofosfato desidrogenase”, importante para a 
formação de ADN nas células, sobretudo nos linfócitos. Ao impedir a 
formação de novo ADN, há redução da taxa de multiplicação dos linfócitos, 
que os torna menos eficazes no reconhecimento e ataque do órgão 
transplantado, diminuindo o risco de o órgão ser rejeitado. 

 
Tacrolímus** 

Adultos, início: 0,20-0,30 mg/kg/dia, 
dividida em duas tomas 

(manhã e à noite). 
 

Crianças, início: 0,30 mg/kg/dia, 
dividida em duas tomas (manhã e à 

noite). 

**É um agente imunossupressor altamente potente e demonstrou a sua 
atividade tanto em experiências in vitro como in vivo. 
Inibe a formação de linfócitos citotóxicos que são responsáveis pela rejeição 
de transplantes, suprimindo a ativação das células T e a proliferação das 
células B induzida pelas células T-Helper, assim como a formação de 
linfoquinas (como as interleuquinas-2, -3 e o interferão γ) e a expressão dos 
recetores da interleuquina-2. 

 
Everolímus*** 

Adultos: recomendado um regime 
inicial de 0,75 mg/2x/dia, em 
simultâneo com ciclosporina. 

 
É recomendado 

1,0 mg/2x/dia. Em simultâneo com 
Tacrolímus 

***É um inibidor da proliferação do sinal, que evita a rejeição do aloenxerto. 
Exerce o seu efeito imunossupressor através da inibição da proliferação, e 
assim da expansão clonal, das células T ativadas pelo antigénio que é 
acionada pelas interleucinas específicas das células T. Inibe uma via de 
sinalização intracelular que é desencadeada pela ligação destes fatores de 
crescimento das células T aos seus respetivos recetores e que, normalmente, 
leva à proliferação celular. O bloqueio deste sinal leva a uma paragem das 
células na etapa G1 do ciclo celular. 

 
Sirolímus● 

Início: 6 mg, logo após o 
transplante, seguida por 2 

mg/1x/dia durante dois a três 
meses. 

 
Deve ser tomado 4h após cada dose 

de ciclosporina. 

●É um medicamento imunossupressor, que liga-se a uma proteína localizada 
no interior das células para produzir um “complexo”. O seu mecanismo de 
ação consiste em bloquear a “alvo da rapamicina de mamífero” (mTOR), visto 
que está envolvida na multiplicação dos linfócitos T ativados, há redução do 
número destas células, diminuindo o risco de rejeição do órgão. 

 
Ácido Micofenólico●● 

 

Dose recomendada: 
720 mg/2x/dia 
(1440 mg/dia). 

●●É um inibidor da desidrogenase da inosina-monofosfato, seletivo, não 
competitivo e reversível, que inibe a via de síntese de novo dos nucleótidos 
da guanosina sem incorporação no ADN. Uma vez que a proliferação dos 
linfócitos T e B depende da síntese de novo das purinas, enquanto que outros 
tipos de células podem utilizar vias de recurso, o AMF tem efeitos citostáticos 
mais potentes sobre os linfócitos do que sobre outras células. 

 

Paraplegias espásticas familiares e ataxias cerebelosas hereditárias, nomeadamente a 

doença de Machado-Joseph 
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 Despacho nº 19 972/99 (2ª série), de 20 de setembro  

Definição Fármacos dispensados Administração 

As paraplegias espásticas familiares 
e as ataxias cerebelosas 
hereditárias, entre as quais se 
destaca a doença de Machado- 
Joseph, por ser a mais conhecida 
entre nós, são doenças 
neurológicas crónicas, de natureza 
degenerativa, ainda sem tratamento 
etiológico, cuja evolução dá origem a 
situações de invalidez, devidas a 
incapacidade motora progressiva. 

 
* 

Medicação antiespástica, anti-
depressiva, indutora do sono e 

vitamínica 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Síndrome de Lennox-Gastaut 

 Despacho nº 13622/99, de 26 de maio 

Definição Fármacos dispensados Administração 

É uma síndrome grave, geralmente 
associado a um grave atraso mental 
e a crises epiléticas refractárias à 
terapêutica. 

 
Felbamato* 

Adultos, início: 600 mg a 1.200 
mg/dia, em 2 ou 3 tomas. 

 
Crianças, início: 7,5 mg/kg/dia a 15 

mg/kg/dia, em 2 ou 3 tomas. 

*É um antiepilético inovador. É um dicarbamato estruturalmente distinto de 
outros carbamatos conhecidos. Desconhece-se o seu mecanismo de ação 
exato. 
Os estudos de ligação aos recetores, realizados in vitro, indicam que o 
felbamato exerce um efeito inibidor reduzido ou nulo sobre a ligação aos 
recetores GABA e aos recetores das benzodiazepinas. O felbamato não 
apresentou qualquer efeito indutor de aumento da toxicidade, nem 
antagonizou os efeitos neurotóxicos do NMDA, kainato ou quisqualato in vitro, 
confirmando assim que o felbamato não é um antagonista do NMDA.  

 

Esclerose lateral amiotrófica (ELA)  

 Despacho nº 14094/2012, de 16 de outubro 

Definição Fármacos dispensados Administração 

A ELA é uma forma de doença do 
neurónio motor em que as células 
nervosas responsáveis pelo envio de 
instruções para os músculos se 
degradam gradualmente, o que 
provoca fraqueza, desgaste 
muscular e paralisia. O Riluzol é 
utilizado para prolongar a vida do 
doente ou para retardar a 
necessidade de ventilação 
mecânica. 

 
Riluzol* 

 

Dose recomendada: 
100 mg/dia (administrada sob a 

forma de um comprimidos de 50 mg 
de 12 em 12 horas). 

*Atua no sistema nervoso. Pensa-se que a destruição das células nervosas 
na doença do neurónio motor pode ser causada por um excesso de 
glutamato, um neurotransmissor. Os neurotransmissores são substâncias 
que as células nervosas usam para comunicar com as células circundantes. 
O riluzol interrompe a libertação do glutamato, o que pode ajudar a impedir 
que as células nervosas sejam danificadas. 

 

Deficiência da hormona de crescimento na criança, síndrome de Turner, perturbações do 

crescimento, síndrome de Prader-Willi e terapêutica de substituição em adultos 

 Despacho nº 12455/2010, de 22 julho 
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Definição Fármacos dispensados Administração 

Síndrome de Turner é a 
anormalidade dos cromossomas 
sexuais mais comum nas mulheres. 
A constituição cromossômica pode 
ser ausência de um cromossoma X, 
por exemplo. A baixa estatura é a 
característica mais comum.  
 
Síndrome de Prader-Willi é uma 
doença complexa, multissistêmica, 
caracterizada por hipotonia, retardo 
mental, características dismórficas, 
hiperfagia e compulsão alimentar 
devido à disfunção hipotalâmica. 
Como tal, a somatropina é utilizada 
de modo a estimular o crescimento e 
a morfologia corporal. 

 
 

Somatropina* 

Insuficiência em GH em crianças: 
0,025-0,035 mg/Kg/dia 

 
Síndrome de Prader-Willi em 
crianças: 0,035 mg/Kg/dia 

 
Síndrome de Turner: 0,045-0,050 

mg/Kg/dia 
 

Crianças que nasceram pequenas 
para a idade gestacional: 0,035 

mg/Kg/dia 
 

Terapêutica em adultos: 
0,15-0,3 mg/dia, devendo ser 

aumentada gradualmente, 
consoante necessidades. 

*É uma hormona metabólica potente de grande importância no metabolismo 
lipídico, dos HC e proteínas. Em crianças com hormona de crescimento 
endógena inadequada, a somatropina estimula o crescimento linear e 
aumenta a taxa de crescimento. Nos adultos, tal como nas crianças, a 
somatropina mantém uma composição orgânica normal, através do aumento 
da retenção de azoto e estimulação do crescimento do músculo-esquelético, 
e através da mobilização lípidica. Com o aumento da lipólise, a somatropina 
diminui o aporte de triglicéridos aos locais de reserva lipídica do organismo. 
As concentrações séricas de IGF-I e IGFBP3 (proteína-3 de ligação do fator 
de crescimento tipo insulina) são aumentadas. 

 

Infeção VIH 

 Despacho nº 6716/2012, de 9 de maio  

Definição Fármacos dispensados Administração 

O vírus da imunodeficiência 
humana (VIH-1), um vírus que 
causa a síndrome da 
imunodeficiência adquirida 
(SIDA). 
 
 

Darunavir + Cobicistate* Dose recomendada: 
1 cp/dia,  com alimentos. 

* O darunavir é um inibidor da protease. Bloqueia uma enzima chamada 
protease, de que o vírus VIH precisa para fazer novas cópias de si próprio. 
Quando a enzima é bloqueada, o vírus não se reproduz normalmente, 
abrandando o seu aumento e a sua propagação.  
O cobicistate atua como potenciador, aumentando os efeitos do darunavir 
através do prolongamento do seu tempo de atuação no organismo. 

Elvitegravir + Cobicistate + 
Emtricitabina + Tenofovir** 

Dose recomendada: 
1 cp/dia,  com alimentos. 

** O elvitegravir é um agente antivírico chamado “inibidor da integrase”, 
bloqueando a integrase, envolvida no processo de replicação do vírus VIH-1, 
reduzindo desta forma a capacidade do vírus para se replicar e abrandando 
a disseminação da infeção. O cobicistate destina-se a reforçar os efeitos do 
elvitegravir ao prolongar o período de tempo durante o qual atua no 
organismo. O tenofovir disoproxil é um “pró-fármaco” do tenofovir, ou seja, é 
convertido na substância ativa tenofovir no organismo. O tenofovir e a 
emtricitabina são denominados inibidores da transcriptase reversa. 
Bloqueiam a atividade da transcriptase reversa, uma enzima produzida pelo 
VIH-1 que lhe permite replicar-se nas células que infetou. Ao bloquear a 
transcriptase reversa, há redução da quantidade de VIH-1 no sangue e 
mantém-no num nível baixo. 

Elvitegravir + Cobicistate + 
Emtricitabina + Tenofovir 

alafenamida *** 
 

Dose recomendada: 
1 cp/dia,  com alimentos. 

***O elvitegravir é um agente antiviral chamado «inibidor da integrase», que 
bloqueia a integrase, impedindo que o material genético do vírus se integre 
no material genético das células que infetou. Isto reduz a capacidade que o 
vírus tem para se replicar e abranda o alastramento da infeção. O cobicistate 
aumenta o nível do elvitegravir ao abrandar a sua decomposição. Isto 
aumenta o efeito antiviral do elvitegravir. 
O tenofovir alafenamida é um «pró-fármaco» do tenofovir, ou seja, é 
convertido na substância ativa tenofovir no organismo. O tenofovir e a 
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emtricitabina são inibidores da transcriptase reversa. Bloqueiam a atividade 
da transcriptase reversa, uma enzima viral que permite ao VIH-1 replicar-se 
nas células que infetou. Ao bloquear a transcriptase reversa, reduz a 
quantidade de VIH-1 no sangue e mantém-no num nível baixo. 

 
Enfuvirtida● 

Adultos: 90 mg/2x/dia. 
 

Entre 6 – 16 anos: depende do peso 
corporal. 

 
<6 anos: não deve ser utilizado 

 ●É um inibidor da fusão, que liga-se a uma proteína na superfície do VIH. O 
vírus é, assim, impedido de aderir à superfície das células humanas e de as 
infetar. Dado que o VIH apenas se pode reproduzir no interior das células, o 
enfuvirtida, tomado em combinação com outros antivíricos, diminui o nível de 
VIH no sangue, mantendo-o baixo. 

 

Insuficiência renal crónica  

 Despacho nº 5821/2011, de 25 de março  

Definição Fármacos dispensados Administração 

É uma diminuição progressiva e a 
longo prazo da capacidade de 
funcionamento adequado dos rins. 
A produção de glóbulos vermelhos 
na medula óssea é estimulada por 
uma hormona chamada 
eritropoietina. A eritropoietina é 
produzida pelos rins. Nos doentes 
que estejam com problemas renais, 
a anemia pode ser causada pela 
falta de eritropoietina ou pela 
resposta insuficiente do organismo à 
eritropoietina que produz 
naturalmente. 

 
Epoetina beta* 

A dose, a frequência da injeção e a 
duração do tratamento dependem 

do motivo pelo qual é utilizado e são 
ajustadas em conformidade com a 

resposta do doente. 

*É uma cópia de uma hormona humana designada eritropoetina, que é 
produzida pelos rins e estimula a produção de glóbulos vermelhos na medula 
óssea. Nos doentes a receber quimioterapia ou com uma insuficiência renal 
prolongada, a anemia pode ser causada por uma insuficiência de eritropoetina 
ou por uma incapacidade do organismo de responder de forma suficiente à 
eritropoetina que possui naturalmente. A epoetina beta funciona estimulando 
a produção de glóbulos vermelhos da mesma forma que a hormona natural. 

 
Epoetina alfa** 

Deve ser administrado para 
aumentar a hemoglobina até 

valores não superiores a 
12 g/dl (7,5 mmol/l). 

**É uma hormona glicoproteica produzida primariamente pelos rins em 
resposta à hipoxia e é um regulador chave da produção de eritrócitos. Está 
envolvida em todas as fases de desenvolvimento eritroide, tendo efeitos ao 
nível dos precursores eritroides. Depois de se ligar aos seus recetores da 
superfície celular, esta ativa as vias de transdução do sinal que interferem 
com a apoptose e estimulam a proliferação das células eritróides.  

 
Epoetina zeta*** 

Adultos: a hemoglobina deve ser 
administrada até valores não 

superiores a 10-12 g/dl. 
 

Crianças: a hemoglobina deve ser 
administrada até valores não 

superiores a 9,5-11 g/dl. 

***É uma cópia da eritropoietina humana e funciona exatamente da mesma 
maneira que a hormona natural para estimular a produção de glóbulos 
vermelhos. 

 
Darbepoetina alfa● 

A dose, a frequência e a duração do 
tratamento dependem do motivo 

pelo qual o medicamento é utilizado 
e são ajustadas. 

Deve ser administrado para 
aumentar a hemoglobina até 

valores não superiores a 
10 -12 g/dl. 

●Atua exatamente como a eritropoietina natural produzida pelo organismo na 
estimulação da produção de glóbulos vermelhos, tendo embora uma estrutura 
ligeiramente diferente. Essa diferença reside no facto de a darbepoetina alfa 
ter uma maior duração de ação, o que permite diminuir a frequência de 
administração comparativamente à eritropoietina natural. 
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Metoxipolietilenoglicol-epoetina 

beta●● 

As doses devem ser ajustadas de 
acordo com a resposta do doente, a 
fim de obter níveis de hemoglobina 
dentro do intervalo recomendado,  

10-12 g/dl.  

 ●●Estimula a produção de glóbulos vermelhos, tal como a eritropoietina 
natural, pois pode ligar-se aos mesmos recetores que aquela. No entanto, a 
forma de interação com o recetor é ligeiramente diferente da da eritropoietina 
natural, apresentando por isso um efeito mais prolongado. A eliminação do 
organismo ocorre igualmente de uma forma mais lenta, por isso, pode ser 
administrado com uma menor frequência do que a eritropoietina natural. 

 

 

Insuficiência crónica e transplantação renal 

 Despacho nº 8680/2011, de 17 de junho 

 

 

Fibrose quística 

 Despacho nº 24/89, de 2 de fevereiro 

Definição Fármacos dispensados Administração 

A fibrose quística é uma doença 
de natureza hereditária, atingindo 
sobretudo os aparelhos 
respiratório e digestivo, e 
manifesta-se logo nos primeiros 
anos de vida, comprometendo 
seriamente a esperança de vida 
dos doentes afetados. 

 
* 
 

 
 

 
 
 
 

 

Artrite reumatoide (AR), Espondilite anquilosante (EA), Artrite psoriática (AP), Artrite 

idiopática juvenil poliarticular (AIJ) e Psoríase em placas (PP) 

 Portaria nº 48/2016, de 22 de março, alterada pela Portaria nº 198/2016 de 20 de julho 
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Definição Fármacos dispensados Administração 

A artrite reumatoide é uma doença 
do sistema imunitário que provoca 
danos e inflamação das 
articulações. 
 
A espondilite anquilosante é uma 
doença que causa inflamação nas 
articulações da coluna. 
 
A artrite psoriática é uma artrite 
associada a psoríase, doença que 
provoca o aparecimento de placas 
vermelhas descamativas na pele, 
com inflamação das articulações. 
 
A artrite idiopática juvenil 
poliarticular é uma doença infantil 
rara que provoca inflamação de 
várias articulações.  
 
A psoríase em placas é uma 
doença que provoca o 
aparecimento de placas 
vermelhas descamativas na pele.  

 
Abatacept* 

(AR) 

Administrado através de perfusão: 
a dose a utilizar depende do peso 

do doente. As 3 primeiras são de 2-
2 semanas, seguintes 4-4 

semanas. 
 

Administrado através de injeção: 
1x/semana. 

 
1ª vez na AR: 1ª dose em 

perfusão, no dia seguinte por 
injeção, seguido de 1 

injeção/semana. 

*É uma proteína que suprime a ativação das células T do sistema imunitário, 
envolvidas na origem da inflamação na artrite reumatoide e na artrite 
idiopática juvenil poliarticular. As células T são ativadas quando moléculas 
sinalizadoras se ligam a recetores nas células. Ao ligar-se a moléculas 
sinalizadoras designadas CD80 e CD86, o abatacept impede-as de ativarem 
as células T, ajudando a reduzir a inflamação e outros sintomas das doenças. 

Adalimumab** 
(AR; AP; EA; AIJ; PP) 

A cada 2 semanas. 

**É um anticorpo monoclonal que foi concebido para reconhecer e ligar-se a 
uma substância no organismo denominada fator de necrose tumoral (TNF), 
que está envolvida no processo de inflamação e encontra-se em níveis 
elevados. Ao ligar-se ao TNF, este bloqueia a sua atividade, reduzindo a 
inflamação e outros sintomas das doenças em causa. 

Anacinra*** 
(AR) 

Dose recomendada: 
100 mg/dia, injeção SC, 

aproximadamente à mesma hora. 

**É um imunossupressor, que bloqueia os recetores para o mensageiro 
químico, interleucina-1. Este é produzido em níveis altos nos doentes com 
artrite reumatoide, causando inflamação e lesão das articulações. Ao ligar-se 
aos recetores aos quais a interleucina-1 normalmente se ligaria, a anacinra 
bloqueia a atividade da interleucina-1, o que ajuda a aliviar os sintomas 
destas doenças. 

 
Certolizumab pegol▫ 

(AR; AP; EA) 

Início: 400 mg, por injeção SC. 
 

Segue-se uma dose de 400 mg, às 
2 e às 4 semanas após o início. 

 
Após as doses iniciais (AR): 200 mg 

a cada 2 semanas e se 
responderem pode passar a ser 400 

mg a cada 4 semanas. 
 

(EA): 200 mg a cada 2 semanas e 
se responderem pode passar a ser 

400 mg a cada 4 semanas. 

▫É um fármaco imunossupressor, ou seja, reduz a atividade do sistema 
imunitário. É constituída por um anticorpo monoclonal, o certolizumab, que foi 
“peguilhado”, ou seja, fixado num químico chamado polietilenoglicol. Um 
anticorpo monoclonal foi concebido para reconhecer um antigénio que se 
encontra no organismo e ligar-se a ele. O certolizumab pegol foi concebido 
para se ligar a uma proteína mensageira no organismo denominada fator de 
necrose tumoral alfa (TNF-alfa). Este mensageiro está envolvido no processo 
de inflamação e encontra-se em níveis elevados. Ao bloquear o TNF-alfa, 
reduz a inflamação e outros sintomas das doenças. 
A peguilação reduz a velocidade de eliminação da substância do organismo 
e permite uma menor frequência de administração do medicamento. 

 
Etanercept▫▫ 

(AR; AP; EA; AIJ; PP) 

PP: 12 semanas inicias – 50 
mg/2x/semana. 

 
Dose recomendada: 

25 mg/2x/semana ou 
50 mg/1x/semana. 

▫▫É uma proteína que foi concebida para bloquear a atividade de um 
mensageiro químico do organismo denominado fator de necrose tumoral 
(FNT). Este encontra-se em níveis elevados. Ao bloquear o FNT, há redução 
da inflamação e de outros sintomas das doenças. 

Golimumab▫▫▫ 
(AR; AP; EA) 

A dose recomendada depende da 
doença a ser tratada e da resposta 

do doente. 
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▫▫▫É um anticorpo monoclonal, concebido para reconhecer e ligar-se a uma 
estrutura específica (antigénio) existente no organismo. Este foi concebido 
para se ligar ao fator de necrose tumoral alfa (TNF-alfa), que está envolvido 
no surgimento da inflamação. Ao bloqueá-lo, o golimumab melhora a 
inflamação e outros sintomas das doenças. 

 
Infliximab● 

(AR; AP; EA; PP) 
 

AR: 3 mg/Kg do peso corporal. 
 

Outras doenças: 5mg/Kg do peso 
corporal 

●É um anticorpo monoclonal, concebido para reconhecer e ligar-se a uma 
estrutura específica (antigénio) existente no organismo. O infliximab foi 
concebido para se ligar ao fator de necrose tumoral alfa (TNF-alfa), que está 
envolvido no surgimento da inflamação. Ao bloqueá-lo o infliximab melhora a 
inflamação e outros sintomas das doenças. 

 
Secucinumab●● 

(PP) 
. 

Injeções semanais, por 4 semanas, 
seguidas de injeções mensais de 

manutenção. 
 

A dose a utilizar depende da 
doença a ser tratada. 

●●É um anticorpo monoclonal, concebido para reconhecer e ligar-se a uma 
molécula mensageira do sistema imunitário chamada interleucina 17A, 
envolvida na inflamação e noutros processos do sistema imunitário que 
causam psoríase e que estão envolvidos na AP e na EA. Ao fixar-se e ao 
bloquear a ação da interleucina 17A, há redução da atividade do sistema 
imunitário e os sintomas da doença 

 
Tocilizumab●●● 

(AR) 
 

AR: IV, 8 mg/Kg de peso corporal, 
1x/4-4 semanas. 

 
AR: SC, 162 mg/1x/semana. 

●●●É um anticorpo monoclonal, concebido para reconhecer uma estrutura 
específica (antigénio) e ligar-se a ela. O tocilizumab foi concebido para se 
ligar ao recetor de uma molécula mensageira (citocina) no organismo 
denominada interleucina 6, envolvida no desenvolvimento do processo 
inflamatório e está presente em níveis elevados. Ao impedir que a interleucina 
6 se ligue aos seus recetores, há redução da inflamação e outros sintomas 
dessas doenças. 

 
Ustecinumab○ 

(PP; AP) 

PP e AP: adultos, 45 mg, e em 
crianças a dose depende do peso 

corporal. 
 

Após 1ª injeção, a seguinte é 4 
semanas depois e depois por uma 

injeção a cada 12 semanas. 
 

Doentes com peso > 100 kg devem 
receber em doses de 90 mg. 

 ○É um anticorpo monoclonal, concebido para reconhecer uma estrutura 
específica (denominada antigénio) no organismo e para se ligar a essa 
estrutura. O ustecinumab liga-se a duas citocinas (moléculas mensageiras) 
no sistema imunitário denominadas interleucina 12 e interleucina 23, que 
estão envolvidas na inflamação e noutros processos que são importantes 
para a psoríase, a artrite psoriática. Ao bloqueá-las reduz a atividade do 
sistema imunitário e os sintomas da doença. 
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Anexo XVIII – Exemplo de um Termo de Responsabilidade. 
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Anexo XIX – Folheto Informativo sobre o Riluzol.  
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Anexo XX – Casos Clínicos analisados. 

Caso Clínico I 

Doente do sexo feminino de 51 anos, não fumadora, foi encaminhada para uma consulta 

de Oncologia Médica pelo serviço de Pneumologia, por diagnóstico de cancro do pulmão. O 

diagnóstico baseou-se na presença de dor na cavidade torácica, com derrame pleural e nódulo 

no lóbulo superior esquerdo (LSE) do pulmão. Os pais faleceram com neoplasias, tal como o 

irmão que faleceu por neoplasia do pulmão, sendo este fumador. Atualmente tem um sobrinho 

com neoplasia do sistema nervoso central (SNC).  

Foram analisados todos os exames anteriormente realizados à doente: 

 Tomografia computadorizada (TAC): Assimetria torácica. Pulmão esquerdo com 

menor volume comparativamente ao pulmão direito. Lesão tumoral primitiva vs metástases. 

Diversas lesões associadas a um derrame pleural homolateral, de moderado volume. Normal 

transparência do pulmão direito. Fígado, pâncreas, baço e glândulas supra-renais com volume, 

morfologia e textura normais. Ausência de dilatações das vias biliares intra e extra hepáticas. 

Rins com expressão morfofuncional normal.  

 Biópsia pulmonar transtorácica (BPTT): Colapso pulmonar do lóbulo inferior 

esquerdo, associado a um derrame pleural, com múltiplas massas tumorais, de grandes 

dimensões. Pulmão direito livre, sem lesões focais. Infiltração pulmonar por carcinoma com 

aspetos neuroendócrinos, metastático/primário. A positividade para CDX-2 sugere-se primário 

gastro intestinal.  

 PET TC com DOTANOC: Exame a expressar recetores para a somatostatina a 

nível do hemitórax esquerdo, não sendo possível estabelecer a sua etiologia primária vs 

secundária.  

 Cromogranina A: Negativo. 

 5-HIAA na urina: Negativo.  

 ECOG: 1. 

Informações relativas à doente:  

 Altura: 149 cm 

 Peso: 72,8 kg 

 Superfície Corporal: 1,64 m2. 

Aquando da consulta de oncologia, a doente referiu dor a nível do hemitoráx esquerdo 

mesmo sob analgesia com fentanilo 50 µg/h sistema transdérmico, com tramadol 100 mg 

comprimido e com naproxeno 500 mg comprimido. A doente mantinha dispneia, sem 

agravamento. A médica prescreveu fentanilo 50 µg/h sistema transdérmico e fentanilo 12,5 µg/h 

sistema transdérmico, aumentando a dose de modo a haver um maior controlo basal da dor. 

Visto que a doente não fazia analgesia de resgate, foi-lhe prescrito fentanilo 100 µg comprimido 

sublingual, para tratamento de episódios súbitos de dor (dor irruptiva). Os efeitos adversos da 

terapêutica com opióides mais frequentes são náuseas, vómitos e obstipação. De modo a 
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contornar esses mesmos efeitos adversos, a doente fez terapêutica anti-emética com 

metoclopramida para as náuseas e vómitos e lactulose xarope juntamente com picossulfato de 

sódio solução oral para controlar o seu problema de obstipação [32,33].  

 Após 15 dias, a doente teve a sua segunda consulta de oncologia, em que referiu 

agravamento da dispneia, apesar de no momento da consulta a doente encontrar-se eupneica e 

sem síndrome de dificuldade respiratória (SDR). Não apresentava tosse nem expetoração. A 

doente mencionou que a dor estava razoavelmente controlada. Visto pensar-se que a doente 

apresentava um carcinoma do pulmão primário, com elevado índice proliferativo e após 

discussão com os colegas, a médica optou por iniciar tratamento sistémico com o protocolo de 

quimioterapia incluindo Carboplatina e Etoposido, tal como descrito nas guidelines existentes, 

em que este seria o tratamento de primeira linha nos casos de cancro de pulmão com 

metastização [34,35]. A terapêutica para controlo da dor com fentanilo, tramadol e naproxeno 

manteve-se. Foram requisitadas análises clínicas de modo haver um controlo hematológico e 

bioquímico, cujos valores/marcadores com carácter de relevância para este caso foram:  

Tabela 1 - Resultados hematológicos e bioquímicos das análises clínicas. 

Hemoglobina 11,0 g/dL 12,0-15,5 g/dL 

Neutrófilos 70,2 % 50-70 % 

Plaquetas 534 x103/µL 150-400 x103/µL 

Creatinina 0,90 mg/dL 0,50-0,90 mg/dL 

Taxa de Filtração Glomerular (TFG)  75 mL/min > 60 mL/min 

Aspartato aminotransferase (AST) 15 U/L 0-32 U/L 

Bilirrubina Total  0,15 mg/dL 0-1,2 mg/dL 

 

O protocolo quimioterapêutico utilizado foi o seguinte:  

 NaCl 0,9% 250 ml a 500 ml/h (Perfundir 100ml)  

 Ondansetrom 8 mg EV em 100 ml SF (30 min antes de QT) 

 Ranitidina 50 mg IV em 20 ml NaCl 0,9%, injeção lenta (≥5 min) 

 Dexametasona 20 mg IV em 100 ml NaCl 0,9%, a 500 ml/h 

 NaCl 0,9% 250 ml a 500 ml/h (Perfundir 100 ml) 

 NaCl 0,9%, 250 ml IV, perfusão a 500 ml/h (Perfundir 100 ml) 

 Etoposido 164 mg em 500 ml NaCl 0,9% IV a 250 ml/h 

 NaCl 0,9%, 250 ml IV, perfusão a 500 ml/h (Perfundir 100 ml) 

 Carboplatina 550 mg IV em 500 ml NaCl 0,9%, a 500 ml/h 

 NaCl 0,9% 250 ml a 500 ml/h (Perfundir 100 ml) 

 Dexametasona 4 mg oral, 2 vezes dias por 3 dias.  

O cloreto de sódio 0,9% (NaCl) administrado antes do início da quimioterapia é utilizado 

com o intuito de hidratação, sendo utilizado como terapia de suporte [36]. Como principais efeitos 

adversos da quimioterapia administrada temos as náuseas e os vómitos [37,38]. Como estes 

geralmente respondem à medicação anti-emética, é administrado, antes da quimioterapia, 

ondansetrom, ranitidina e dexametasona. Como a terapêutica prescrita tem um alto potencial 
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emetogénico é aconselhada a administração simultânea de ondansetrom e dexametasona. O 

ondansetrom é utilizado de modo a controlar as náuseas e os vómitos induzidos pela 

quimioterapia citotóxica posteriormente administrada [39]. A administração de ranitidina antes de 

qualquer quimioterapia é recomendada devido ao potencial efeito emetogénico da medicação, 

sendo esta utilizada com a finalidade de proteção gástrica [40]. A dexametasona também é 

utilizada como profilaxia e tratamento dos vómitos induzidos pela quimioterapia em causa. [41] 

Após hidratação e profilaxia de émese, inicia-se então o tratamento com etoposido, com uma 

dose de 164 mg, tendo em conta que a dose a administrar calcula-se com base neste valor 

(100mg/m2) [33,34,38]. Segue – se a lavagem da veia com NaCl 0,9%, para que haja uma 

eliminação de possíveis resíduos de outros quimioterápicos, evitando interações entre esses 

fármacos e desse modo garantir que a doente seja sujeita à menor toxicidade possível. Inicia-se 

posteriormente o tratamento com carboplatina, com uma dose de 550 mg, calculada com base 

numa AUC de 5, a idade, o sexo, a creatinina e o peso da doente (figura 1) [33,39,40]. Por fim, 

segue-se uma última lavagem com NaCl 0,9%. A carboplatina apenas se administra no primeiro 

dia (D1) de cada ciclo, enquanto o etoposido administra-se em três dias consecutivos de cada 

ciclo (D1-D3). Os ciclos são de 21 dias, sendo preconizado no máximo, a realização de 6 ciclos. 

A toma de dexametasona 4 mg oral somente é iniciada no dia seguinte ao tratamento, ou seja 

apenas se faz a sua toma do D2-D4 do ciclo. 

 

 

 

 

 

 

Três semanas depois, realizou-se uma nova consulta, de modo a avaliar o 

estado/resposta da doente ao primeiro ciclo de quimioterapia. A doente referiu dores 

generalizadas e náuseas, em que se manteve a prescrição anteriormente referida para dor e 

para a émese. A doente também apresentava mucosite, tendo sido medicada com o manipulado 

bochechos compostos de nistatina. Todos os sintomas descritos pela doente são compatíveis 

com o tratamento realizado [36]. Realizou novas análises clínicas, com valores hematológicos e 

bioquímicos aceitáveis, ou seja, permitindo à doente o início do segundo ciclo. O protocolo 

utilizado manteve-se para este segundo ciclo, com as doses de 164 mg de etoposido e 550 mg 

de carboplatina. Como a doente referiu náuseas, também lhe foi introduzido no protocolo 

ondansetrom 8 mg comprimido, de 12/12h para fazer após o ciclo de modo a evitar a émese 

retardada ou prolongada [39].  

 Aquando do 3º ciclo de quimioterapia, 21 dias após a 2ª consulta, a doente apresentava 

anemia e um agravamento da função renal, nas análises clinicas requisitadas. Verificou-se 

igualmente um decréscimo no peso corporal, para 70,6kg. 

Figura 1 - Cálculo da dose de Carboplatina. 
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Tabela 2 - Resultados hematológicos e bioquímicos das análises clínicas. 

Hemoglobina 8,9 g/dL 12,0-15,5 g/dL 

Neutrófilos 72,6 % 50-70 % 

Plaquetas 691 x103/µL 150-400 x103/µL 

Creatinina 1,20 mg/dL 0,50-0,90 mg/dL 

Taxa de Filtração Glomerular (TFG) 53 mL/min > 60 mL/min 

Aspartato aminotransferase (AST) 20 U/L 0-32 U/L 

Bilirrubina Total  0,12 mg/dL 0-1,2 mg/dL 

 

Em resposta à anemia da doente, esta fez 1 U de sangue e em resposta ao agravamento 

da função renal a AUC de carboplatina foi reduzida para 4, pois o cálculo da dose deste fármaco 

varia consoante os valores de creatinina. Apesar disto, a dose etoposido não sofreu alteração, 

visto que esta se determina tendo em conta a superfície corporal da doente e esta não sofreu 

alterações. Outro modo de validar a dosagem de etoposido é o valor da Taxa de Filtração 

Glomerular (TFG), em que se for inferior a 50 mL/min, a dose teria que ser reduzida, mas visto 

que o valor é superior a 50 mL/min, não houve alteração nessa dose. Como tal, o protocolo 

anteriormente estabelecido manteve-se à exceção da dose de carboplatina que sofreu uma 

redução, passando a ser de 347,26 mg [35,42].  

 

 

 

 

 

 

Na consulta de avaliação da doente, para a realização do 4º ciclo de quimioterapia, 

verificou-se que esta mantinha a anemia e um valor de creatinina acima dos valores padrão. 

Como tal, manteve-se o protocolo realizado no 3º ciclo, com as doses prescritas anteriormente. 

Foi requisitada a realização de uma TAC para reavaliação. 

Na consulta seguinte, 21 dias após o 4º ciclo de quimioterapia, a doente referiu dores a 

nível da grelha costal esquerda. Analiticamente, esta ainda apresentava anemia e a função 

renal não se encontrava dentro dos parâmetros.   

Tabela 3 - Resultados hematológicos e bioquímicos das análises clínicas. 

Hemoglobina 9,1 g/dL 12,0-15,5 g/dL 

Neutrófilos 49,9 % 50-70 % 

Plaquetas 460 x103/µL 150-400 x103/µL 

Creatinina 1,00 mg/dL 0,50-0,90 mg/dL 

Taxa de Filtração Glomerular (TFG) 66 mL/min > 60 mL/min 

Aspartato aminotransferase (AST) 18 U/L 0-32 U/L 

Bilirrubina Total  0,17 mg/dL 0-1,2 mg/dL 

 

Figura 2- Cálculo da dose de Carboplatina. 
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A TAC realizada à doente revelou: três imagens nodulares no ápice do pulmão esquerdo, 

admitindo-se estabilidade, no espaço pré-vascular foi referenciado três lesões nodulares todas 

de maior volume comparativamente ao estudo anterior, nos segmentos basais do lóbulo 

esquerdo continuava-se a verificar fenómenos atelectásicos, derrame pleural e alguns nódulos, 

em que um deles condiciona a destruição do arco costal adjacente, aspeto não verificado 

anteriormente. O fígado encontrava-se homogéneo, sem metástases e o pâncreas, o baço, as 

glândulas supre-renais e os rins não apresentavam alterações.  

 Tendo em conta o observado na TAC, conclui-se que a doença se encontra em estado 

de progressão insidiosa, ou seja, o cancro do pulmão não é primário, mas sim secundário 

derivado de metastizações de um outro tumor. Põe-se a hipótese de o cancro primário ser 

neuroendócrino pancreático, tendo em conta os resultados obtidos em exames anteriores, assim 

sendo alterou-se a terapêutica para Sunitinib 37,5 mg /dia, sob a forma de comprimidos, 

continuamente. Tendo em conta o RCM e as guidelines existentes, este inibidor da tirosina cinase 

é indicado para o tratamento de tumores neuroendócrinos pancreáticos bem diferenciados, 

irressecáveis ou metastáticos (pNET) em adultos com progressão da doença, tendo 

demonstrado eficácia antitumoral nestes casos [43,44].  

Conclui-se que a terapêutica prescrita, tal como todas as alterações efetuadas à mesma 

foram realizadas em conformidade com os parâmetros hematológicos e bioquímicos da doente. 

 

Caso Clínico II 

 Doente do sexo feminino de 41 anos. Foi sujeita a uma cirurgia, em agosto, a um 

macroadenoma da hipófise, produtor de FSH. Os adenomas hipofisários apesar de benignos 

podem provocar problemas neurológicos e hormonais, levando a problemas de visão por 

compressão dos nervos óticos ou pode levar a uma deficiente ou excessiva produção de 

hormonas hipofisárias [45,46]. Como tal, a doente sofreu uma reintervenção a 7 de agosto para 

descompressão dos nervos óticos. Para além da reintervenção, a doente foi medicada com 

desmopressina 0,1 mg comprimido, para o controlo da diabetes insipidus central. A diabetes 

insipidus central resulta de uma deficiência de vasopressina, causando uma urina 

excessivamente diluída. Este tipo de diabetes pode ser de origem hereditário, tumor cerebral, 

lesão ou cirurgia cerebral [47]. Tendo em conta, a situação inicial da doente, assume-se que a 

origem da diabetes insipudus está no adenoma da hipófise da senhora, que levou então à dita 

deficiência em vasopressina.  

Em setembro, durante o período de internamento a doente sofreu um tromboembolismo 

pulmonar (TEP) associado a uma trombose venosa profunda. A trombose venosa profunda 

(TVP) consiste na formação de um trombo, numa das veias profundas, localizadas nos grupos 

musculares, sendo a complicação mais frequente no pós-operatório [48]. Quando o trombo 

liberta-se das veias profundas, viaja através da corrente sanguínea e aloja-se nos pulmões, 

pode-se dar um tromboembolismo pulmonar, que consiste numa obstrução repentina de uma 
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artéria pulmonar causada por um êmbolo, que corresponde a um coágulo sanguíneo que se 

desloca através da corrente sanguínea até obstruir um vaso sanguíneo. Quando são êmbolos 

de pequenas dimensões apenas provoca dificuldades na respiração, em outros casos pode 

também estar associada uma respiração muito rápida, ansiedade, dor torácica aguda. Por vezes 

os primeiros sintomas são náuseas, desfalecimento ou convulsões, que resultam de uma 

diminuição brusca da capacidade do coração em fornecer oxigénio suficiente ao cérebro [49]. 

Após o incidente trombótico, a doente foi medicada com rivaroxabano 20 mg comprimido, de 

modo a prevenir acontecimentos aterotrombóticos [50]. Aquando da entrada da doente no 

serviço de Neurocirurgia, esta encontrava-se confusa e muito desorientada, tendo sido medicada 

com olanzapina 2,5 mg comprimido e escitalopram 10 mg comprimido, de modo a controlar a 

perturbação da doente. A doente teve alta no dia 6 de outubro de 2017. Toda a informação 

detalhada anteriormente foi referente ao internamento da doente em Portugal Continental, no 

hospital onde realizou a cirurgia. 

Após regressar à ilha, a doente recorreu ao serviço de urgência do HSEIT no dia 8 de 

outubro de 2017, apresentando dispneia com evolução nas últimas 24 horas, queixando-se de 

mal-estar geral. A doente negou tosse, expetoração e cefaleia e não tem historial de alterações 

do estado de consciência. A doente encontrava-se febril, com 38,5ºC. Analiticamente 

apresentava os seguintes resultados:  

Tabela 4 - Resultados hematológicos e bioquímicos das análises clínicas. 

pO2 66,5 mmHg 83,0-108,0 mmHg 

Neutrófilos 33,7 % 50-70 % 

Linfócitos 58,5 % 22-40 % 

Tempo de Tromboplastina Parcial 
Ativado (aPTT)  

42,7 seg. 25,0-36,5 seg. 

D-Dímeros 0,417 µg/mL ˂ 5 µg/mL 

Creatinina 1,47 mg/dL 0,50-0,90 mg/dL 

Sódio 164 mmol/L 135-145 mmol/L 

NT-pro BNP 548 pg/mL 300-450 pg/mL 

Proteína C Reativa (PCR) 15,2 mg/L ˂ 5 mg/L 

 

Após a apreciação das análises clínicas conjuntamente com as queixas da doente e todo 

o seu historial clínico, esta ficou internada no serviço de UT2 para vigilância.  

 Tendo em conta a síndrome febril concomitantemente com o valor da pressão parcial de 

oxigénio (pO2 – Hipoxemia) e com os valores hematológicos e bioquímicos alterados, 

característicos de uma infeção, a doente iniciou empiricamente antibioterapia com Piperacilina 

4000 mg + Tazobactam 500 mg Pó sol inj IV, visto assumir-se que a doente tinha uma 

traqueobronquite aguda, ou seja uma inflamação dos canais que levam o ar para os brônquios, 

havendo acumulação de secreção nos brônquios, devido a um excesso de produção de muco, o 

qual não é eliminado adequadamente.  

 Dois dias após o internamento, dia 10 de outubro, voltaram a ser requisitadas análises 

clínicas com os seguintes valores:  
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Tabela 5 - Resultados hematológicos e bioquímicos das análises clínicas. 

Hemoglobina  10,8 g/dL 12,0-15,5 g/dL 

Neutrófilos 56,1 % 50-70 % 

Linfócitos 34,9 % 22-40 % 

Plaquetas 124 x 103/µL 150-400 x 103/µL 

Creatinina 0,71 mg/dL 0,50-0,90 mg/dL 

Proteína C Reativa 5,9 mg/L ˂ 5 mg/L 

Desidrogenase Láctica (LDH) 505 U/L 240-480 U/L 

Adrenocorticotrofina (ACTH) Basal  3,7 pg/mL 7,2-63,3 pg/mL 

Paratormona Intacta ( iPTH) 86,06 pg/mL 15,0-68,3 pg/mL 

TSH 0,011 uUl/mL 0,35-4,94 uUl/mL 

T3 livre  2,9 pmol/L 3,1-6,8 pmol/L 

 

Durante o todo o internamento, a doente foi medicada com ácido valpróico 500 mg 

comprimido LP, levetiracetam 500 mg comprimido, escitalopram 10 mg comprimido e quetiapina 

50 mg comprimido LP, de modo a tratar e/ou prevenir crises epiléticas generalizadas ou parciais, 

tal como perturbações bipolares [41-54].  

 Com a remoção do adenoma, há possibilidade de lesão da hipófise, levando a 

interferências nos ciclos hormonais. Um dos ciclos afetados foi o da tiroide, levando a um 

hipotiroidismo secundário, visto que a hipófise ficou afetada, há uma menor produção de TSH, 

como verificado nos resultados das análises clínicas, sendo necessário contrariar esses valores 

com a levotiroxina 0,1 mg comprimido [55].  

 Outro ciclo hormonal afetado foi o do cortisol, levando a uma insuficiência adrenocortical 

secundária, visto que a hipófise foi afetada, há uma menor produção de ACTH, confirmada pelos 

resultados obtidos nas análises clínicas. Para contornar esta situação, a doente foi medicada 

com hidrocortisona, que segundo o RCM desta, é a primeira escolha em casos de insuficiência 

adrenocortical primária ou secundária [56].  

 Associado a isto, foi-lhe prescrito com Senósido A + Senósido B 12 mg comprimido, de 

modo a evitar/controlar problemas de obstipação, visto haver fármacos na prescrição desta 

doente que têm como efeitos secundários frequentes a obstipação (Quetiapina e Escitalopram). 

O fato da doente apresentar hipotiroidismo também foi uma condicionante, tendo em conta que 

a obstipação é um dos sintomas desse distúrbio [57,58]. 

 A doente teve alta 10 dias após o internamento, no dia 19/10. 

 Ao analisar todo o caso clínico juntamente com o perfil farmacoterapêutico, conclui-se 

que toda a prescrição, tal como todas as intervenções feitas foram conforme a patologia e as 

suas necessidades da doente. Apenas questiono a administração empírica inicial do antibiótico, 

visto que a doente tinha sido sujeita a uma cirurgia recentemente, podendo esses valores ser 

derivados a isso, associado ao facto de todos os exames microbiológicos realizados à doente, 

aquando da entrada nas urgências, terem sido negativos. De facto os parâmetros característicos 

de infeção (leucócitos e PCR) normalizaram, mas penso que tendo em conta o historial da doente 
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e os resultados dos exames microbiológicos, a administração do antibiótico deveria ter sido 

suspensa após a reção dos resultados negativos.  

 

Caso Clínico III 

Doente do sexo feminino de 54 anos recorreu ao serviço de urgência, no dia 25 de agosto 

de 2017, devido a uma tumefação na face interna da coxa direita, já com 4 semanas de evolução. 

Desde há uma semana que estava a ser medicada com cefradina, mas com agravamento do 

quadro infecioso e com drenagem purulenta.   

Esta doente já tinha sido diversas vezes internada no Serviço de Cirurgia Geral por pé 

diabético e gangrena de Fournier, também conhecida por Fasceíte necrosante ou Síndrome de 

Mellené. A gangrena de Fournier é uma grave infeção polimicrobiana, causada pela atuação 

sinérgica de microrganismos aeróbios e anaeróbios, que evolui com fascite necrotizante, 

comprometendo principalmente as regiões genital, perineal e anal [59].  

A doente tem como antecedentes diabetes mellitus tipo 2 (DM2) insulinotratada 

descompensada, obesidade mórbida, hipertrigliceridémia, síndrome depressiva e insuficiência 

renal crónica. A medicação de domicílio da doente consistia em: 

 Paroxetina 20 mg comprimido; 

 Pantoprazol 20 mg comprimido; 

 Losartan + Hidroclorotiazida 50 mg + 12,5 mg comprimido; 

 Metformina 1000 mg comprimido 3id; 

 Fenofibrato 267 mg cápsula; 

 Nifedipina 30 mg comprimido; 

 Insulina isofânica de ação intermédia 28 U + 28 U; 

 Acarbose 50 mg comprimido 3id.  

Objetivamente, a doente deu entrada no serviço de urgência por uma foliculite abcedada, 

sem zona de flutuação para drenagem e com sinais celsus exuberantes, em que a inflamação 

foi caracterizada tendo em conta a dor, o calor, o rubor e o edema. Posto isto, a doente ficou 

internada no Serviço de Cirurgia Geral para antibioterapia e cuidados de pensos. 

Nesse mesmo dia solicitaram-se análises clínicas com os seguintes resultados: 

Tabela 6 - Resultados hematológicos e bioquímicos das análises clínicas. 

 

Neutrófilos 77,2 % 50-70 % 

Linfócitos 14,1 % 22-40 % 

Glucose 512 mg/dL 70-110 mg/dL 

Ureia 60 mg/dL 10-50 mg/dL 

Creatinina 1,33 mg/dL 0,50-0,90 mg/dL 

Proteína C Reativa (PCR) 267,0 mg/L < 5 mg/L 
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Aquando do internamento, foi-lhe prescrito: 

Tabela 7 - Medicação prescrita no internamento 

 

Foi-lhe prescrito acarbose e a insulina para controlo sua DM2 descompensada. A paroxetina 

para a síndrome depressiva que a doente apresenta, conjuntamente com o diazepam para o 

tratamento da ansiedade associada à depressão [60]. A nifedipina juntamente com losartan e 

captopril para controlo da hipertensão, em que segundo o RCM o losartan está indicado para o 

tratamento de doentes com hipertensão em associação com DM2 e proteinuria [61]. Para o 

controlo da dor moderada foi prescrito o paracetamol e aquando de situações de dor intensa 

aguda o metamizol magnésico e o tramadol, sendo estes analgésicos potentes [62,63]. A 

Medicamentos Dose/Unidade Frequência Início Fim Observações 

Pantoprazol 

comprimido 
20 mg 1id 25/08  - 

Paroxetina 

comprimido 
20 mg 1id 25/08  - 

Nifedipina 

comprimido 
30 mg 1id 25/08  - 

Acarbose 

comprimido 
50 mg 3id 25/08  - 

Losartan 

comprimido 
50 mg 1id 25/08  - 

Captopril 

comprimido 
25 mg 3id (8/8h) 25/08  SOS 

Diazepam 

comprimido 
5 mg 1id 25/08  - 

Paracetamol 

comprimido 
500 mg 3id (8/8h) 25/08  - 

Metoclopramida 

sol inj 
10 mg/2 ml 3 id (8/8h) 25/08 21/09 SOS 

Metamizol 

magnésico 

cápsula 

575 mg 3id (8/8h) 25/08 21/09 SOS 

Tramadol sol inj 100 mg/2 ml 3id (8/8h) 25/08 21/09 SOS 

Clindamicina sol 

inj 
600 mg/4 ml 4id (6/6h) 25/08 31/08 - 

Amoxicilina + Ác. 

clavulânico pó 

sol inj 

1000 mg + 200 

mg 
3id (8/8h) 25/08 31/08 - 

Insulina lispro 

Ação curta sol inj 

0 U.I.; 4 U.I.; 5 

U.I.; 6 U.I.; 8 

U.I.; 10 U.I. 

- 25/08 27/08 

SOS Protocolo em 

que administra-se 

unidades diferentes 

consoante os valores 

de glicémia capilar. 

Insulina 

isofânica Ação 

intermédia sol inj 

28 U.I. 2id 25/08 27/08 - 

Glucose sol inj 20 ml - 25/08 27/08 SOS 

Dieta: Normal Hipolipídica + Hipoproteica, sem sal + sem açúcar 
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clindamicina concomitantemente com a amoxicilina + ácido clavulânico, pois estes estão 

indicados no tratamento de infeções da pele e tecidos moles incluindo celulite, abcessos ou 

feridas infetadas, como é o caso da doente em estudo, sendo recomendado pelos RCMs uma 

atenção em particular às funções hepáticas e renais [64,65].  

Dois dias após o internamento, 27/08, a doente encontrava-se febril, com valores de glicémia 

ainda elevados apesar de insulina e com drenagens purulentas. Foi-lhe prescrito insulina lispro 

100 U.I., em perfusão contínua a 2cc/hora, com fim a 12/09.  

No dia 29/08, a doente mantinha-se febril, com drenagens purulentas em quantidades 

moderadas e glicémia ainda elevada, passando a fazer perfusão a uma maior velocidade, 

4cc/hora. Nesse mesmo dia obteve-se resultados parciais, do exame bacteriológico realizado ao 

exsudado da ferida da doente, confirmando-se a presença de Staphylococcus aureus e 

mantendo-se a terapêutica, tendo em conta que os antibióticos prescritos são indicados para o 

tratamento de infeções pelo microrganismo em questão [64,65].  

Dia 30/08, a doente foi sujeita a uma cirurgia para limpeza da ferida, apresentando os 

seguintes valores analíticos:  

Tabela 8 - Resultados hematológicos e bioquímicos das análises clínicas. 

Hemoglobina   9,2 g/dL 12,0-15,5 g/dL 

Neutrófilos 74,0 % 50-70 % 

Linfócitos 15,0 % 22-40 % 

Plaquetas 427 x 103/µL 150-400 x 103/µL 

Proteína C Reativa (PCR) 116,2 mg/L < 5 mg/L 

 

No dia seguinte, a doente ainda mantinha-se febril e com drenagens abundantes. Após 

cumprimento da antibioterapia anterior e tendo em conta que não foi possível a realização do 

teste de suscetibilidade aos antimicrobianos (TSA), foi-lhe prescrito piperacilina 4000 mg + 

tazobactam 500 mg pó sol inj 4id, com fim a 09/09, visto este antibiótico ser indicado para 

infeções da pele e tecidos moles e ser um antibiótico de largo espectro de atividade, e como tal 

útil no tratamento de infeções mistas, mesmo sem se conhecerem os resultados do TSA. É de 

realçar a necessidade de se ter especial atenção à função renal e hepática [66]. O metronidazol 

5 mg/mL sol inj 3id prescrito, com fim a 09/09, é muitas vezes associado a outros antibióticos 

com um intuito preventivo quanto a infeções por fungos oportunistas e como auxílio no tratamento 

de infeções provocadas por microrganismos anaeróbios, sendo que o Staphylococcus aureus é 

aeróbio ou anaeróbio facultativo [67]. Associado a estes fármacos, também lhe foi prescrito 

mupirocina 20 mg/g pom nas 3id, com fim a 18/09, com o intuito de erradicação de estafilococos, 

que apesar de não se ter determinado a sensibilidade da bactéria, havia probabilidade deste ser 

meticilino resistente (MSRA), para se prevenir possíveis infeções nosocomiais, tendo em conta 

que a doente em estudo é de risco para tal [68].   

Entre os dias 31/08 e 04/09, a doente encontra-se já sem febre, com valores analíticos muito 

similares aos do dia 30/08 e manteve a terapêutica descrita anteriormente ao longo desses dias. 
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No dia 4/09 realizou-se nova cirurgia, para limpeza da ferida, com colheira de biópsia para exame 

bacteriológico. No dia seguinte, a doente encontra-se apirética, com dor moderada na zona da 

ferida, ainda bastante exsudativa. A doente realizou novas análises clínicas, com os seguintes 

valores:  

Tabela 9 - Resultados hematológicos e bioquímicos das análises clínicas. 

Hemoglobina  8,7 g/dL 12,0-15,5 g/dL 

Neutrófilos 69,1 % 50-70 % 

Linfócitos 22,1 % 22-40 % 

Plaquetas 609 x 103/µL 150-400 x 103/µL 

Proteína C Reativa (PCR) 32,8 mg/L < 5 mg/L 

 

No dia 9/09, obteve-se os resultados do exame bacteriológico da colheita para biópsia: 

 Tabela 10 - Resultados dos exames bacteriológico e micológico. 

Antibiótico/Microrganismo Acinetobacter calco.var.lwoffi 

Piperacilina/Tazobactam R 

Meropenem S 

Gentamicina R 

Ciprofloxacina R 

Levofloxacina I 

Trimetoprim/Sulfametoxazol S 

Exame Micológico Negativo 

 

Tendo em conta os resultados obtidos verifica-se, que a bactéria isolada, Acinetobacter 

calco.var.lwoffi, é sensível a meropenem e trimetoprim + sulfametoxazol, tendo sido prescrito 

Sulfametoxazol 400 mg + Trimetoprim 80 mg sol inj 2id, com fim a 18/09.  

 Ao longo do tempo de internamento da doente, houve controlo da glicémia, por 

determinação capilar em jejum, pré-prandial e ao deitar, tendo sido necessário ajustes na 

insulina. No dia 12/09, a doente tinha uma glicémia capilar de 175 mg/dL, tendo sido prescrito 

insulina glargina 28 U.I. 2id, com fim em 13/09 e insulina lispro 100 U.I., com variação do número 

de unidades a administrar, tendo em conta os valores de glicémia. No dia seguinte, foi-lhe 

prescrito insulina isofânica 30 U.I. 2id. Foi também imposto um protocolo para pesquisa de 

cetonémia se a glicémia for superior a 300 em mais de duas determinações de horário; se 

náuseas e vómitos persistentes ou se afagia ou disfagia. Em caso de cetonemia positiva 

contactar o cirurgião.  

 Entre os dias 12/09 e 18/09, a doente encontra-se apirética, sem dor, à exceção do 

momento de realizar o penso, verificando-se uma evolução favorável da ferida, sem drenagem 

purulenta.  

 A 18/09, realizou-se novo exame bacteriológico e novas análises clínicas com os 

seguintes resultados:  
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Tabela 11 - Resultados hematológicos e bioquímicos das análises clínicas. 

 

Tabela 12 - Resultados dos exames bacteriológico e micológico. 

 

Tendo em conta os resultados obtidos, iniciou-se a terapêutica com Levofloxacina 5 

mg/mL sol inj 1id, com fim a 26/09. 

 De a 18/09 a 21/09, a doente mantinha-se apirétia, sem a dor exceto na mudança do 

penso, tal como anteriormente, conseguindo-se sentar. A 21/09, a doente queixou-se de 

cefaleias frontais fortes por alguns períodos, com início já a alguns dias, com agravamento à 

claridade e barulho. Também mencionou ter historial de enxaqueca desde há muitos anos. De 

modo a controlar as cefaleias, foi-lhe prescrito acetilsalicilato de lisina 900 mg pó sol inj 3id, em 

SOS, ou seja, apenas aquando de queixa. No RCM é referenciada a necessidade de vigilância 

médica, devido ao tratamento simultâneo de acetilsalicilato e antagonistas da angiotensia II 

(Losartan), podendo levar a uma diminuição da eficácia do anti-hipertensor, e antidiabéticos 

como a insulina, visto poder haver um aumento do efeito hipoglicémico associado ao 

acetilsalicilato [69]. 

 No dia 02/10, obteve-se os resultados de um exame bacteriológico anteriormente pedido 

concomitantemente com novos valores hematológicos e bioquímicos.  

Tabela 13 - Resultados hematológicos e bioquímicos das análises clínicas. 

 

Tabela 14 – Resultados de exames bacteriológico e micológico. 

Hemoglobina  11,2 g/dL 12,0-15,5 g/dL 

Neutrófilos 23,5 % 50-70 % 

Linfócitos 61,2 % 22-40 % 

Plaquetas 401 x 103/µL 150-400 x 103/µL 

Proteína C Reativa (PCR) 5,9 mg/L < 5 mg/L 

Antibiótico/Microrganismo Enterococcus faecalis Escherichia coli 

Amoxicilina S R 

Amoxicilina/Ácido Clavulânico S R 

Cefuroxima  S 

Gentamicina  S 

Levofloxacina S S 

Trimetoprim/Sulfametoxazol R R 

Exame Micológico Negativo  

Hemoglobina  12,5 g/dL 12,0-15,5 g/dL 

Neutrófilos 34,2 % 50-70 % 

Linfócitos 53,3 % 22-40 % 

Plaquetas 392 x 103/µL 150-400 x 103/µL 

Glucose 231 mg/dL 70-110 mg/dL 

Proteína C Reativa (PCR) 3,9 mg/L < 5 mg/L 

Antibiótico/Microrganismo Enterococcus faecalis Klebsiella pneumoniae ssp* 

Ampicilina S  

Amoxicilina  R 
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Após análise dos resultados obtidos, foi-lhe introduzido na terapêutica, Ertapenem 1000 

mg pó sol inj id, com fim a 11/10, visto o microrganismo Klebsiella pneumoniae ser sensível a 

este antibiótico. Como voltou a ser determinada a presença de Enterococcus faecalis e o médico 

não prescreveu tratamento para esta bactéria, a farmacêutica responsável pela validação das 

prescrições deste serviço, entrou em contato com o médico, alertando-o para tal, tendo sindo 

introduzido o antibiótico Ampicilina 500 mg pó sol inj 4id, ao qual o microrganismo é sensível, a 

7/10 com fim a 26/10.  

 A 04/10, foi-lhe realizada uma nova cirurgia para limpeza da ferida, e com intuito de 

controlar a dor aguda, foi-lhe prescrito cetorolac 30 mg/1 ml sol inj 2id. É de realçar que a duração 

máxima de tratamento deverá ser de 5 dias, logo a administração deste fármaco deveria terminar 

a 9/10 [70]. Mas apenas terminou dia 13/10. 

 No 5º dia pós-operatório, verificou-se a presença de sinais inflamatórios da sutura, tendo 

sido requisitado novo exame bacteriológico. 

Tabela 15 - Resultados dos exames bacteriológico e micológico. 

Antibiótico/Microrganismo Enterococcus faecalis 

Ampicilina S 

Levofloxacina S 

Vancomicina S 

Trimetoprim/Sulfametoxazol R 

Exame Micológico Negativo 

 

Tendo em conta que lhe foi detetado novamente Enterococcus faecalis, e esta doente 

ainda estar a realizar antibioterapia com ampicilina, foi lhe também prescrito levofloxacina, com 

data fim também a 26/10. Penso que a associação dos dois antibióticos, aos quais o 

microrganismo é sensível, foi com o intuito de conseguir-se a erradicação total deste, por alargar 

o espectro de atividade, pois apesar de ambos serem bactericidas, atuam por mecanismos 

diferentes. Após a data fim da administração dos antibióticos, decidiu-se fazer uma paragem da 

antibioterapia por 72 horas, de modo a avaliar a janela terapêutica, para se verificar se houve ou 

não uma irradicação total do microrganismo. Esta decisão foi tomada tendo em conta o estado 

de melhoria da doente. No dia 26/10 realizou-se novo exame bacteriológico, com obtenção dos 

Amoxicilina/Ácido Clavulânico  R 

Piperacilina/Tazobactam  R 

Cefuroxima  R 

Cefotaxima  R 

Ceftazidima  R 

Ertapenem  S 

Gentamicina Sin R 

Amicacina  S 

Ciprofloxacina  R 

Trimetoprim/Sulfametoxazol  R 

Cefepima  R 

* Observações Estirpe produtora de ESBL (Beta Lactamse de Espectro 

Alargado) 

Exame Micológico Negativo 
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resultados a 30/10, tendo sido detetada a presença de Escherichia Coli e Klebsiella Pneumaniae 

spp., ambas as estipes ESBL. Com isto iniciou-se terapêutica com amicacina, por ambas as 

estirpes serem sensíveis. 

 Durante o período de estágio, período que acompanhei este caso, realço as boas 

intervenções clínicas que possibilitaram uma melhoria do estado de saúde da doente.   

 

Anexo XXI – Exemplo de uma etiqueta, para as gavetas dos medicamentos para a Distribuição 

em unidose, segundo os medicamentos LASA. 
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Anexo XXII – Apresentação do trabalho realizado e apresentado aos SF. 
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